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Kríza a príležitosť
Dejiny spoločnosti sú dejinami tvorivej 
činnosti a myslenia človeka, ktoré možno 
uskutočňovať vďaka slobodnému rozhodnu-
tiu uveriť, že Boh je nielen všadeprítomný, 
ale že koná prostredníctvom našich živo-
tov dokonalé diela. Tvorivá činnosť môže 
človeka zdokonaliť a posilniť; je oslobodená 
od pozemského sveta, hoci jej výsledkom je 
opäť iba hmatateľný artefakt. Tvorivá čin-
nosť je znakom života i odrazom prirodzenej 
ľudskej túžby pocítiť sprostredkovaný dotyk 
Božej dokonalosti.
Dejiny ľudskej spoločnosti sú spleťou 

víťazstiev, prehier, kríz i pádov, no každý 
pád, každý koniec má svoj nový začiatok, 
je novou príležitosťou spoznať svoje miesto 
v plynulom a nepretržitom kolobehu života, 
ktorý je, pravda, plný nástrah, pádov, kríz 
a nebezpečenstiev, no vždy sa v ňom skrýva 
pulzujúca nádej, príležitosť či vyhliadka 
novej sily v poznaní Božej lásky.
Tak ako sa v ľudských dejinách odráža 

aktuálny stav vedomia spoločnosti, sú aj 
dejiny zdrojom poznania budúceho vývinu. 
V dejinách spoločnosti sa opakovane a sys-
tematicky možno stretnúť so sprítomnením 
či hľadaním analógií k historickému vývinu 
v aktuálnom stave spoločnosti. Dobre to 
dokumentujú zlomové momenty, ktoré 
poznačili naše historické poznanie. Hoci sa 
s odstupom času vnímanie dejinnej skúse-
nosti čoraz častejšie relativizuje a rozptyľuje 
v globalizácii, alebo prerastá do liberalizova-
nej hodnotovej chiméry, predsa rozhodujú-
cim činiteľom je a musí zostať sloboda člo-
veka. Slobodné rozhodovanie je schopnosť, 
ktorú dal človeku Boh, preto sú dobré i zlé 
činy výpoveďou o nás samých, sú zrkadlom 
našich dejín, viditeľným dedičstvom našej 
lásky, ľahostajnosti i nelásky.
Právo slobodne a morálne rozhodovať 

o spoločenských a kultúrnych procesoch 
v spoločnosti zaťažuje zaslepených, pokúša 
silných a slabých vystavuje pochybeniam. 
No schopnosť človeka konať dobro je silou 
zakotvenou v rozume a pevnej vôli, ktorá 
umožňuje zotrvať na pevných Božích záko-
noch a na prirodzených, tradičných prin-
cípoch kultúrnej pamäti a identity rodiny, 
spoločnosti, Cirkvi, jazyka, kultúry a národa. 
Je to integrujúca hodnota, ktorá je príleži-
tosťou pre celú spoločnosť, lebo sa rigorózne 
stavia proti „demytologizácii“ a liberali-
zovanej historickej pamäti, ktorá blúzni 
o jednote bez kontinua tradície, bez identity 
spoločnosti tak, že relativizuje jej tradičné 
hodnoty a princípy historickej a kultúrnej 

identity a viery v Trojjediného Boha.
Možnože pre dnešného postmoderného 

človeka sú takéto interpretácie príťažlivé, 
keď prvoplánovo, zjednodušene a spravidla 
bez hlbšieho poznania kultúrno-historic-
kého a vývinového procesu „reinterpretujú“ 
dejinný, civilizačný a kultúrny časopriestor, 
v ktorom sa od nepamäti tvorila národ-
ná, duchovná a kultúrna identita aj nás 
gréckokatolíkov.
Nemusíme hlboko skúmať historické deje, 

aby sme sami na sebe spoznali, že aj dnešná 
spoločnosť je výslednicou zápasov o zacho-
vanie kontinuity tradičnej identity a kultúr-
neho vedomia. Je prirodzené, že dôležitú 
úlohu v tomto odovzdávaní faktov, informá-
cií a pravdivých svedectiev zohráva slobodné 
poznávanie. Ani sama sloboda však nestačí 
na to, aby bola cieľom uspokojenia súkrom-
ného záujmu a zostala tak na úrovni pozem-
ského dobra. Správne poznanie slobody je 
v pochopení nepretržitosti a veľkosti lásky. 
Preto dejiny ľudskej spoločnosti sú dejinami 
príležitostí opätovne prekročiť vlastný rámec 
formalizmu. Princíp slobody je darom, 
ktorý sa človek učí používať, a tak nadväzuje 
na svojich otcov a praotcov. Podobne ako 
oni, aj my rozličným spôsobom a do určitej 
miery disponujeme darom slobodne rozvíjať 
duchovný i objektivizovaný, tvorivý záujem 
o nás samých, dejiny, kultúru, spoločnosť, 
rodinu, Cirkev a budúcnosť Slovenska.
Akou sme mericou zrna, z ktorej má vzísť 

nová úroda? To, aká bude úroda zo semena, 
závisí od každého miesta, kam zrno pad-
ne, kde sa uchytí, či ho nezašliapu cudzí, 
alebo nezdlávi kúkoľ. Napriek tomu nie je 
našou úlohou, ako píše sv. Augustín, kúkoľ 
vytrhávať, ale ho identifikovať, spoznať. Ani 
dobrý gazda nevytrhne kúkoľ pred žatvou, 
lebo zároveň s ním môže vytrhnúť pšeničné 
klasy. A keďže každý rozhoduje nielen sám 
za seba, ale aj o tom, akú úrodu prinesie 
spoločnosti, teda akým zrnom či kúkoľom 
bude pre budúcu úrodu, treba sa slobodne 
zastať vlastnej identity, jazyka a kultúry, lebo 
všetci spolu a každý jeden z nás ako pšenič-
né zrno sme zdrojom nádeje, príležitosťou 
na zachovanie identity Slovenska a tradície 
viery našich otcov.

doc. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.
riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV  

v Bratislave

Mikuláša 

Evanjelizačná škola svätého 
Mikuláša je spoločen-
stvom mladých ľudí 

(aj duchom mladých), ktorí 
túžia meniť svet podľa plánov 
nebeského Otca a kráčať v moci 
Svätého Ducha. Evanjelizač-
ná škola odpovedá na výzvu 
pápeža Jána Pavla II. k novej 
evanjelizácii. Prakticky a efek-
tívne napĺňa Ježišovo povolanie 
ísť a evanjelizovať.
Základy gréckokatolíckej 

Evanjelizačnej školy svätého 
Mikuláša boli položené pri 
stretnutiach dvoch biblických 
škôl vedených otcom Jozefom 
Marettom – vo Varhaňovciach 
a v Drienove. Postupne sa 
z účastníkov týchto pravidel-
ných stretnutí vytvoril tím 
ohlasovateľov vo veku 17 – 50 
rokov túžiacich hlásať Božie 
slovo a prispievať k duchovnej 
obnove Cirkvi.
Členovia biblickej školy ab-

solvovali biblické kurzy: Pavol 
(formuje evanjelizátorov pre 
novú evanjelizáciu), Emauzy 
(pomáha získať vzťah k čítaniu 

Svätého písma, zamilovať si 
ho), Ján (ako byť učeníkom, 
ktorý sedí pri nohách Majstra 
a počúva jeho slovo s otvore-
ným srdcom), Jozue (ako byť 
Božím bojovníkom), Posvätení 
v pravde, O modlitbe, Mojžiš, 
Rút, Modlitba príhovoru a i., 
kde získavali informácie o novej 
evanjelizácii a skúsenosti 
s novými metódami a spôsob-
mi ohlasovania evanjelia Pána 
Ježiša v dnešnom svete.
V roku 1999 sa so súhla-

som a požehnaním vladyku 
Jána Hirku uskutočnila prvá 
gréckokatolícka evanjelizačná 
škola. V priestoroch kňazského 
seminára prebehli kurzy Pavol 
a Emauzy. Druhá letná evan-
jelizačná škola sa konala v lete 
v roku 2000 vo Varhaňovciach 
– kurzy Ján, Jozue a Rút. V roku 
2001 sa na tretej gréckokatolíc-
kej letnej evanjelizačnej škole 
vo Varhaňovciach zúčastnili 
veriaci kurzov Rút a Jozue. 
Štvrtý ročník letnej evanjelizač-
nej školy (júl 2002) sa konal vo 
farnosti Petrová. S túžbou rásť 

ako učeníci Ježiša Krista tam 
prišli prevažne mladí ľudia, 
ktorí sa zúčastnili na kurze Ján. 
Piaty ročník prebehol v júli 
2003 v rekreačnom stredisku 
Cigeľka pri Bardejove. Šiesta 
letná evanjelizačná škola pre-
behla vo farnosti Ruská Nová 
Ves, kde sa uskutočnil kurz 
Mojžiš a v priestoroch Grécko-
katolíckeho seminára P. P. Goj-
diča kurz Rút pre manželské 
páry. Uskutočnila sa s finanč-
nou podporou nadácie Andreas 
Stiftung.
Ďalšie letné evanjelizačné 

školy prebehli každoročne 
v spolupráci s centrami Prešov-
skej archieparchie a pútnickými 
miestami.
Okrem letných kurzov 

prichádzajú členovia evanjeli-
začnej školy na pozvanie kňaza 
do farností poslúžiť veriacim 
a skrze biblické kurzy obohatiť 
ich vzťah s Ježišom Kristom 
a tiež aj do centier pre mládež 
a pre rodinu. V decembri 2003 
vladyka Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, písom-

ne schválil činnosť Evanjelizač-
nej školy sv. Mikuláša.
V októbri 2004 Medzinárod-

ná asociácia evanjelizačných 
škôl ACCSE/2000 odpovedala 
na žiadosť Evanjelizačnej 
školy sv. Mikuláša o začlene-
nie do asociácie. Žiadosť bola 
zaslaná do Ríma vo februári 
2004 so súhlasom Mons. Jána 
Babjaka SJ. V odpovedi sr. Mary 
O’ Duffyová SMG, riaditeľka 
Európskej evanjelizácie 2000, 
uvádza, že gréckokatolícka 
Evanjelizačná škola sv. Mikuláša 
je vítaná na všetkých stretnu-
tiach a aktivitách asociácie 
evanjelizačných škôl a vyjadrila 
radosť z toho, že evanjelizačná 
škola slúži s požehnaním svojho 
biskupa.
V súčasnosti škola spolupra-

cuje s Evanjelizačnou školou sv. 
Marka, ktorá sídli v Stryszave 
v Poľsku. Škola sv. Marka je 
poverená Evanjelizačnou školou 
sv. Andreja (Mexiko) zastupovať 
ju v strednej Európe. To zname-
ná, že môže školiť evanjelizačné 
tímy v novej metodológii kur-
zov, udeľovať certifikáty evan-
jelizačným školám a poskytovať 
materiály a pomoc pri realizácii 
evanjelizačných kurzov.
V Stryszave absolvovali 

členovia kurz o metodológii 
s názvom Jozef Barnaba, ktorý 
bol vedený lektorom z Mexika, 
a aktualizované kurzy Emauzy 
a Ján, ktoré sa realizujú aj 
na Slovensku.
V Poľsku sa zástupcovia školy 

zúčastnili na stretnutí riadi-
teľov evanjelizačných škôl so 
zástupcom Evanjelizačnej školy 
sv. Marka, ktorého obsahom 
bolo prerokovanie priebehu re-
alizácie postupného prechodu 
evanjelizačných škôl na novú 
metodológiu pri všetkých 
kurzoch Evanjelizačnej školy sv. 
Marka, ktoré realizujú. Prehĺbi-
la sa tak spolupráca s evanjeli-
začnými školami v zahraničí, čo 
je veľkým prínosom.
Je potešujúce, že aj evanjeli-

začná škola v byzantskej tradícii 
môže byť ohnivkom reťaze 
ťahajúcim Boží ľud do náruče 
rozpätej na dreve kríža.  n

Jozef Maretta
snímka: www.evskola.sk
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�� Niekoľko desiatok veriacich 
z farnosti Andrejová sa spolu s du-
chovným otcom Jozefom Šofrankom 
zúčastnilo 14. septembra, na sviatok 
Povýšenia sv. Kríža, na jeden a pol 
hodinovej túre na vrch Lysá, kde otec 
Jozef posvätil novopostavený kríž. 
Po posviacke nasledovalo občerstve-
nie v blízkej poľovníckej chate. (-ver)

�� Na Národnom pochode za život 
v Košiciach sa 22. septembra zúčast-
nili aj zamestnanci a žiaci CZŠ sv. Ju-
raja vo Svidníku. Žiaci školy sa zapojili 
aj do projektu prepisovania encykliky 
Jána Pavla II. Samotný pochod bol 
pre zúčastnených nevšedným zážit-
kom. (Katarína Hrižová)

�� V Centre pre rodinu na Sigorde 
sa 27. – 29. septembra konal Kurz 
Rút pre manželské páry pod vedením 
otca Jozefa Marettu a manželských 
párov slúžiacich v Centre pre rodinu 
na Sigorde. Na kurze sa zúčastnilo 16 
manželských párov z rôznych kútov 
Slovenska. Manželia cez prednášky 
týkajúce sa manželského života a Bo-
žieho plánu pre manželstvo, ako aj 
cez modlitbu a ďalšie aktivity mohli 
zažiť obnovu a uzdravenie svojho 
manželstva. Pre manželské páry bol 
čas strávený na kurze povzbudením 
pre ich vzťah a dal nový impulz 
do ich manželského života. Kurz Rút 
je evanjelizačný kurz pre manže-
lov, ktorého zmyslom je posilniť, 
oživiť a uzdraviť vzťah manželov pros-
tredníctvom poznania a obrátenia sa 
k plánu Boha pre kresťanské manžel-
stvo. Kurz je pomenovaný po biblic-
kej Knihe Rút. (Jozef Greško)

�� Posviacka chrámového interiéru 
v Kráľovciach sa uskutočnila 29. sep-
tembra za prítomnosti košického 
eparchu Milana Chautura CSsR. 
V miestnom Chráme Zoslania Svätého 
Ducha slávil archijerejskú svätú litur - 
giu s posvätením obnoveného interié-
ru chrámu novou ikonografickou maľ-
bou. Na slávnosti bolo prítomných  
jedenásť kňazov z okolitých farností 
a tiež pracujúcich v eparchiálnej kúrii, 
maliari a ikonopisci Peter Vereščák 
a Jozef Takáč zo Sečoviec, starosta ob- 
ce Radoslav Šimko a veriaci z Kráľo-
viec a okolia. Vladyka Milan vo svojej 
homílii vyzdvihol kresťanské hodnoty, 
najmä lásku a dobré spolunažívanie, 
ktoré sa máme učiť žiť tu na zemi. 
Miestny farár otec Jozef Ivan vo svo- 
jom ďakovnom príhovore vyjadril ná-

Gréckokatolícka teologická fakulta  
otvorila nový akademický rok
Na Gréckokatolíckej teologickej 
fakulte Prešovskej univerzity 
v Prešove (GTF PU) sa 25. sep-
tembra začal nový akademický 
rok 2013/2014. Slávnostnú 
archijerejskú svätú Liturgiu sv. 
Jána Zlatoústeho v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa celebroval 
Mons. Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup, koncelebro-
vali kňazi – pedagógovia GTF 

PU a predstavení Gréckokato-
líckeho kňazského seminára bl. 
biskupa P. P. Gojdiča. V úvode 
homílie sa vladyka Milan 
Lach SJ prihovoril samotným 
študentom – prvákom, spomí-
nal na svoje študentské časy. 
Všetkých študentov povzbudil, 
aby rozvíjali svoje kritické 
myslenie a kreativitu. Pedagó-
gov vyzval, aby boli na svojich 

študentov nároční, ale neza-
búdali na ľudskosť. Slávnosť 
pokračovala imatrikuláciou 
prvákov v katedrálnom chráme. 
Na záver celej slávnosti boli 
odovzdané diplomy študentom, 
ktorí ukončili doktorandské 
štúdium v odbore katolícka 
teológia. (Silvia Nováková)

Posviacka novej farskej budovy v Rudlove
29. september sa natrvalo 
zapíše do pamäti gréckokato-
líckych veriacich v obci Rudlov. 
V tento deň bolo zavŕšené 
dvaapolročné úsilie miestnych 
veriacich, ktoré vynaložili pri 
výstavbe novej farskej budovy. 
Budovu posvätil prešovský arci-
biskup metropolita Ján Babjak 
Sj za účasti mnohých kňazov 
a veriacich nielen z Rudlova, 
ale aj z okolia. Na slávnostnom 
akte bol prítomný starosta 
obce Ján Markuš, ktorý privítal 
otca arcibiskupa, ako aj ďalších 
významných hostí. Na slávnost-
nej archijerejskej svätej liturgii 
v Chráme Narodenia Presvätej 
Bohorodičky sa vladyka Ján 
v homílii prihovoril prítomným 
v duchu nedeľného evanjelia 
o potrebe lásky k blížnemu, 
v ktorom by sme mali vidieť 
samotného Ježiša Krista. 

Upozornil na egoizmus dnešnej 
doby, ktorý zabraňuje človeku 
konať dobré skutky bez nároku 
na odmenu. V závere sa poďa-
koval všetkým, ktorí prinášali 
obety pri výstavbe novej farskej 
budovy. Slávnostná liturgia 

bola ukončená archijerejským 
požehnaním a poďakovaním 
správcu farnosti Petra Olšav-
ského. (Magdaléna Nemčíková, 
snímka: Jaroslav Surdej)

Posviacka kríža v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove
Vďaka veľkej túžbe ťažko 
chorých seniorov a s pomocou 
dobrodincov postavili kríž 
s ikonou umučenia Krista 
– dominantu senior parku 
pri Dome sv. Kozmu a Dami-
ána, ktorý slávnostne posvätil 
Mons. Ján Babjak SJ, prešovský 
arcibiskup metropolita, 1. ok-
tóbra za prítomnosti ducho-
venstva, seminaristov, zástup-
cov štátnej správy a asi stovky 
veriacich. V príhovore okrem 
iného vladyka Ján vyzval všet-
kých, aby pri každom príchode 
do zariadenia začali svoju náv-
števu znamením kríža na česť 
Najsvätejšej Trojice. Slávnosť 

posviacky ukončila spoločná 
modlitba Korunky k Božiemu 

milosrdenstvu a piesne k úcte 
sv. Kríža.
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�� Vo farnosti sv. Cyrila a Metoda 
v Mississauge v Kanade sa po prvý-
krát konali ľudové misie. Farnosť 
je najväčšou slovenskou farnosťou 
v Severnej Amerike. Misie viedli 20. 
– 29. septembra pátri redemptoristi 
Bratislavskej viceprovincie.

�� Výstavu Pavla Demeša Po sto-
pách sv. Cyrila a Metoda otvorili 
28. septembra v Mníchove. Výstavu, 
ktorá sa konala pod záštitou Gene-
rálneho konzulátu SR v Mníchove 
a radnice mesta Ellwangen, otvoril 
zástupca veľvyslanca Peter Zeleňák. 
Otvorenie bolo zakomponované 
do programu slovenskej národnej 
púte do Ellwangenu, ktorá sa konala 
už po štyridsiaty druhýkrát. Na púti 
sa zúčastnilo približne 120 krajanov 
z Nemecka i zo Slovenska.

��Medzináboženské stretnutie 
za pokoj organizované Komunitou 
sv. Egídia sa konalo 29. septembra – 
1. októbra v Ríme na tému Odva-
ha nádeje: náboženstvá a kultúry 
v dialógu. Zúčastnilo sa na ňom 
viac ako 400 predstaviteľov veľkých 
náboženstiev a činiteľov politického 
a kultúrneho diania z viac ako 60 
krajín. Prítomní boli aj pravoslávni 
a protestantskí zástupcovia.

�� Radu kardinálov v pôvodnom 
osemčlennom zložení zriadil 30. 
septembra Svätý Otec František 
formou zverejneného chirografu. Jej 
úlohou je pomáhať mu pri spravovaní 
Cirkvi a pri skúmaní projektu revízie 
apoštolskej konštitúcie Pastor bonus 
o Rímskej kúrii. Kardináli z rôznych 
častí sveta zastupujú všetky konti-
nenty.

�� Dátum svätorečenia blahosla-
vených pápežov Jána XXIII. a Jána 
Pavla II. oznámil Svätý Otec František 
30. septembra v sále konzistória 
v Apoštolskom paláci vo Vatiká-
ne. Stane sa tak 27. apríla 2014, 
na Druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá 
je Nedeľou Božieho milosrdenstva.

�� Na Univerzite Palackého v Olo-
mouci sa 1. – 5. októbra uskutočnil 
Cyrilo-metodský týždeň. Výročie 
príchodu vierozvestcov pripomenuli 
prednášky, odborné debaty a koncert 
hudobnej skupiny Hradišťan. S foto-
prednáškou o misii Cyrila a Metoda 
vystúpil Pavol Demeš. Na besede 
o česko-slovenskej vzájomnosti 
a vzťahu obidvoch národov a kultúr 
sa zúčastnil aj herec Milan Lasica.
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Zbor z Čemerného koncertoval v Chorvátsku
Chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča 
z Vranova nad Topľou-Čemer-
ného putoval s kaplánom otcom 
Lukášom Šoltýsom 6. – 11. sep-
tembra po chorvátskych mes-
tách a svojím spevom tešil ľudí. 
Prvou zastávkou 42-členného 
zboru bolo mesto Samobor, 
ktoré je jednou z najobľúbenej-
ších lokalít v okolí Záhrebu. Zá-
padne od Záhrebu sa nachádza 
park prírody Žumberak – Sa-
moborské pohorie. Žumberacké 
dediny lemujú početné chrámy, 
z ktorých časť je východné-
ho obradu. V sobotu zboristi 
koncertovali v gréckokatolíc-
kom Chráme Premenenia Pána 

v Jastrebarsku. Po koncerte 
nasledovalo posedenie s do-
mácim zborom. Nechýbali ich 
typické jedlá ako napr. rudorska 
greblica, špeciálny syrový koláč 
pripravený podľa starej receptú-
ry, a samoborské krémeše.
V nedeľu dopoludnia zbor spie-

val na svätej liturgii v grécko-
katolíckej Konkatedrále sv. Cyri-
la a Metoda na Gornjem Gradu 
v Záhrebe. Pred večerným 
koncertom si zboristi prezreli 
historickú časť mesta. Na ve-
černý koncert prišla aj radkyňa 
a zástupkyňa Veľvyslanectva SR 
v Záhrebe pani Ivona Gállová.
Pred tretím koncertom sa 

zboristi presunuli do prímor-
ského mesta Crikvenica. Vo 
farskom Chráme Nanebovzatia 
Presvätej Bohorodičky viac 
než hodinovým koncertným 
pásmom potešili domácich 
aj zahraničných poslucháčov. 
Publikum prejavilo záujem aj 
o nové zborové CD Na počiatku 
bolo Slovo realizované s finanč-
nou podporou Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky.
Celý projekt bol realizo-

vaný v rámci medzinárodnej 
spolupráce medzi slovenským 
zborom a zborom z Chorvátska, 
ktorý u nás privítame na ďalší 
rok. (Dana Mikčová)

Pútnici z teologickej fakulty v Prešove zavítali do Talianska
Štyridsaťčlenné spoločenstvo 
pedagógov, zamestnancov 
a študentov Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove (GTF PU) 
sa 29. septembra – 5. októbra 

zúčastnilo na púti do Ríma. 
Pútnikov počas cesty sprevádza-
la Ľudmila Zoľaková a duchov-
ne viedol otec Peter Tirpák.
Navštívili Assisi, kde v Chrá-

me sv. Františka slávili spolu 

s otcom Františkom Dancákom 
svätú liturgiu, Katedrálu Panny 
Márie Anjelskej s Porciunkulou, 
v ktorej podľa tradície zomrel 
sv. František. V Ríme putovali 
k hrobom sv. apoštolov, zavítali 

do Bazilky sv. Petra a Baziliky sv. 
Petra v okovách aj do Vatikán-
skeho rozhlasu, kde v rozhlaso-
vej kaplnke slávili svätú liturgiu. 
Homíliu predniesol dekan 
fakulty Mons. Peter Šturák, 

ktorý pozdravil prostredníc-
tvom éteru aj poslucháčov 
rádia. „Prežívame dva úžasné 
dary, dar Roka viery a dar Jubi-
lejného roka príchodu solún-
skych bratov na naše územie, 
a práve v rozmere týchto dvoch 
momentov sme sa rozhodli, 
že naša GTF PU v Prešove si 
vykoná púť, pretože poslaním 
fakulty nie je iba intelektuálne 
vzdelávať, ale veľmi dôležitým 
poslaním je aj duchovná for-
mácia študentov a pedagógov, 
a to je hlavný zmysel tejto púte,“ 
priblížil dôvod púte do Ríma 
dekan Peter Šturák.
V stredu sa pútnici zúčastnili 

na tradičnej audiencii u Svätého 
Otca na Námestí sv. Petra a na-
vštívili ďalšie posvätné miesta, 
kultúrne a umelecké pamiatky 
Ríma. V ďalších dňoch putovali 
k „ľalii Talianska“ do Orvieta, 
Martinsicura na Palmovú rivié-
ru a do Loreta. (Martin Tkáč, 
snímka: Lukáš Varhoľ)
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tej liturgii nasledovala tematická 
beseda s otcom Petrom Oreničom, 
riaditeľom školského úradu. Jednot-
livé cirkevné školy prezentovali svoje 
študijné ponuky a svoje úspechy 
na informačných paneloch. (Michal 
Hospodár)

�� Farské popoludnie v Poprade, 
ktoré sa uskutočnilo 6. októbra, 
podporilo myšlienku košického Ná-
rodného pochodu za život. Program 
na podporu zdravej kresťanskej 
rodiny sa začal Molebenom k Pre-
svätej Bohorodičke. V príhovore otec 
Miroslav Bartoš vyzval k záujmu jed-
ného o druhého, k vzájomnej službe 
a skutkom lásky podľa príkladu 
Bohorodičky a sv. Alžbety. Po modlit-
be si v pastoračnej miestnosti všetci 
vyrobili papierové čapice a potom sa 
presunuli na farský dvor, kde na nich 
čakalo jedenásť stanovísk plných 
hier a zábavy, a bohaté občerstvenie. 
(Mária Pihuličová)

�� Evanjelizácia vo Veľkom Ruskove 
sa uskutočnila počas odpustovej sláv-
nosti 6. októbra. Chrám Panny Márie 
Ochrankyne privítal okrem miestnych 
veriacich aj päť kňazov, ktorí pod 
vedením otca Stanislava Zimovčáka 
slávili svätú liturgiu. Po prednesení 
perikop z Božieho slova nasledovala 
evanjelizačná reťaz krátkych prího-
vorov na tému Božej lásky, ľudského 
hriechu, Kristovej smrti a prijatia no-
vého života. Príhovory boli popretká-
vané gospelovými skladbami a sprie-
vodnými gestami, čo umocnilo ich 
silu. Cieľom tejto formy evanjelizácie 
bolo zažiť Božiu lásku a odovzdať svoj 
život nanovo Kristovi. To sa udialo 
vtedy, keď miestny kňaz otec Peter 
Labanič vyzval svojich veriacich mod-
litbou k osobnému aktu odovzdania 
sa Kristovi. Slávnosť spevom spestril 
mládežnícky zbor Miriam a otec 
Peter Horváth s manželkou. Nádejou 
farnosti je aj skupina mladých rodín, 
ktoré sa rozhodli pre intenzívnejší 
život viery v nových spoločenstvách. 
(Michal Hospodár)

�� Na pomoc tehotným ženám a ich 
deťom v ťažkej sociálnej situácii 
je určených päťtisíc osemsto eur, 
časť sumy, ktorú vyzbierali organi-
zátori Národného pochodu za život. 
Symbolický šek s výťažkom prevzala 
14. októbra od predsedu KBS Mons. 
Stanislava Zvolenského koordinátor-
ka projektu Zachráňme životy Mária 
Demeterová.
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ma Shomaliho, pomocného bis-
kupa latinského patriarchátu vo 
Svätej zemi, a Ignacea Youssifa 
III Younana, patriarchu sýrskej 
Antiochie, ohľadom dramatic-
kej situácie na Blízkom východe 
a vo Svätej zemi, kde kresťania 
čelia veľkému utrpeniu a musia 
utekať zo svojich príbytkov.
V rámci podujatia slávili bis-

kupi 5. októbra ráno v bratislav-
skej gréckokatolíckej katedrále 
byzantsko-slovanskú liturgiu 
v staroslovienčine. Hlavným 
slúžiteľom bol vyšší arcibiskup 

Ukrajinskej gréckokatolíckej 
cirkvi Svjatoslav Ševčuk. Okrem 
biskupov latinského obradu 
koncelebroval aj miestny epar-
cha vladyka Peter Rusnák, Ján 
Babjak SJ, prešovský arcibiskup 
metropolita, rumunský eparcha 
Virgil Bercea a mukačevský 
eparcha Milan Šášik CM.
Svjatoslav Ševčuk vo svojej 

homílii ocenil, že môže spolu 
s biskupmi sláviť Liturgiu sv. 
Jána Chryzostoma – liturgiu, 
ktorú priniesli do tejto krajiny 
svätí Cyril a Metod – a zažiť 

skúsenosť modlitby, ktorou sa 
modlili veľkí slovanskí apoštoli.
Liturgiu spevom sprevádzal 

katedrálny zbor Chryzostomos 
pod vedením Martina Škovieru, 
kantoroval Daniel Škoviera. 
V závere slávnosti sa arcibiskup 
Ševčuk poďakoval vladykovi 
Rusnákovi za to, že biskupi 
mohli sláviť liturgiu práve 
v tejto katedrále, a zablahoželal 
vladykovi Babjakovi k jubileu. 
(TK KBS, Stanislav Gábor)

Na odpuste vo Zvolene oslávili desiate výročie farnosti
V nedeľu 6. októbra sa v gréc-
kokatolíckej farnosti Zvolen 
konala odpustová slávnosť ku 
cti sv. Jána Teológa. Zároveň si 
pripomenuli 10. výročie založe-
nia farnosti. Slávnosť sa začala 
v sobotu večierňou s lítiou. 
V nedeľu program pokračoval 
moleben k patrónovi a detskou 
svätou liturgiou, na ktorej si 
priblížili osobnosť sv. Jána. 
Kaplnka Zvolenského zámku 
bola počas slávnostnej svätej li-
turgie, ktorú slávil vladyka Peter 
Rusnák, bratislavský eparcha,  
plná veriacich z blízkeho i ďa-
lekého okolia. Na svätú liturgiu 
prijal pozvanie aj zvolenský 
rímskokatolícky dekan Mons. 
Vojtech Nepšinský, koncelebro-

vali otec Peter Sabol, kancelár 
a tajomník bratislavského epar-
chu, otec Ján Sabol st., otec Ján 
Krupa a miestny správca otec 
Ján Sabol. Spestrením svätej 

liturgie bol aj mládežnícky spev. 
Po myrovaní nasledovalo agapé, 
ktoré pripravili miestne veriace. 
(Mária Sabolová)

Odpustová slávnosť a posviacka v Petrovej
V nedeľu 6. októbra vlady-
ka Milan Lach SJ, prešovský 
pomocný biskup, počas 
odpustovej slávnosti posvätil 
obnovený ikonostas a interiér 
Chrámu prepodobnej Pa-
raskevy v Petrovej a odovzdal 

ocenenie za dlhoročnú službu 
cerkovníkom a zvonárom Miku-
lášovi Boreckému a Michalovi 
Petreňovi. Slávnostnú liturgiu 
s ním okrem správcu farnosti 
otca Jána Senaja a dekana Hrab-
ského dekanátu otca Radovana 

Kuzmiaka koncelebrovali ďalší 
šiesti kňazi. Vladyka Milan 
použil v homílii slová Svätého 
Otca, že Cirkev je Cirkvou chu-
dobných, a namiesto bohatstva 
peňazí povzbudil veriacich 
k bohatstvu na lásku a vyzval 
ich aj k modlitbe za kňazov. Pri 
oceňovaní nezabudol vyzdvih-
núť prácu a obetavosť pánov 
Mikuláša a Michala,  všetkých 
darcov a kňazov pôsobiacich vo 
farnosti, ktorí sa zaslúžili o toto 
dielo. Po liturgii bolo formou 
švédskych stolov spoločné 
agapé pre všetkých prítomných, 
kde sa veriaci mohli osobne po-
zhovárať s vladykom Milanom. 
(Jana Senajová, snímka: Petra 
Macečková)

dej, že obnovený a posvätený chrám 
si zachová svoj charakter a aj naďalej 
bude miestom modlitby pre miest-
nych veriacich. (Gabriela Ivanová ml.)

�� Odborno-metodický seminár pre 
katechétov Prešovskej archieparchie 
spojený so slávnostným vstupom 
do nového školského roka otvorila 
1. októbra Liturgia sv. Jána Zlatoúste-
ho v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove. Otec Peter Lach, kancelár ABÚ, 
v homílii poukázal na to, že Mária je 
tou matkou, ku ktorej sa schádzajú 
všetky jej deti. Program pokračoval 
na pôde Metodicko-pedagogického 
centra, kde lektor otec Jozef Zorvan 
predstavil biblické knihy Exodus, 
Knihu proroka Jonáša a Jánovo evan-
jelium, ktoré sú ústrednými knihami 
biblickej súťaže i biblickej olympiády 
na tento školský rok. Spája ich spoloč-
ná téma Z tmy do svetla. (DKÚ PA)

�� 4. – 6. októbra sa v GMC Bárka 
v Juskovej Voli konal tradičný kurz 
Zbav nás zlého. Takmer štyridsať 
mladých účastníkov tohto kurzu 
pod vedením otca Jozefa Marettu 
spoznávalo taktiku a spôsob pôso-
benia zlého v živote človeka. Okrem 
spoločných modlitieb, slávení svätých 
liturgií a práce v skupinkách nechýbal 
ani čas na svätú spoveď, čo je, ako 
povedal otec Maretta, najväčším 
exorcizmom. (Slavomír Zahorjan)

�� Októbrová fatimská sobota v pút-
nickom Klokočove bola zameraná 
na pedagógov a študentov cirkevných 
škôl Košickej eparchie. Po modlitbe 
tretieho času predniesol otec Michal 
Tóth zamyslenie na tému vzťahu vie-
ry a vedy. V nej konštatoval, že veda 
sama nestačí pozitívne ovplyvňovať 
ľudský život. Potrebuje na to morálny 
rozmer vychádzajúci z viery. Archi-
jerejskú liturgiu slávil vladyka Milan 
Chautur, košický eparchiálny biskup. 
Spevom ju sprevádzal zbor z Cirkev-
nej pedagogickej školy v Košiciach. 
V kázni poukázal na Pannu Máriu ako 
opravdivú učiteľku života. A to preto, 
že počúvala Božie slovo a nosila ho 
vo svojom srdci. Pamätala na udalosti 
z Ježišovho života a čerpala z nich 
skúsenosť viery pre svoj život. Vlady-
ka konštatoval, že múdrosť života nie 
je v slovách, ale v postojoch. Apelo-
val na kresťanských pedagógov, aby 
okrem namáhania pamäti študentov 
ich aj vychovávali svojimi správnymi 
postojmi k životným otázkam. Po svä-

Jednou z chariziem (poslaní) 
Kongregácie sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 
je aj starostlivosť o chorých, 
opustených a ľudí v staršom 
veku, ktorí  sú odkázaní na po-
moc  a opateru iných. V Dome 
sv. Kozmu a Damiána na Ru-
manovej ulici v Prešove, ktorý 
spravujú, poskytujú dva druhy 

sociálnych služieb, a to v za-
riadení opatrovateľskej služby 
(ZOS) a v domove sociálnych 
služieb (DSS). Ide o pobytovú 
formu služieb, kde kvalifi-
kovaný personál poskytuje 
komplexnú celodennú sociálnu, 
ošetrovateľsko-opatrovateľskú 
a  duchovnú starostlivosť s dô-
razom na humanizáciu  týchto 

činností.  Cieľom je vytvoriť 
dôstojné, rodinné prostredie 
pre svojich klientov. Sú to pre-
važne seniori, ktorí sú imobilní 
alebo málo mobilní, pripútaní 
na lôžko, alebo k invalidnému 
vozíku. Viac na www.domkad.
eu. (Emanuela Mária Rindo-
šová)

Nespravodlivo väzneným komunistickým režimom  
odhalili v Prešove tabuľu
Na sviatok Presvätej Bohoro-
dičky Ochrankyne 1. októbra 
bola odhalená pamätná tabuľa 
nespravodlivo väzneným 
komunistickým režimom vo 
väznici v Prešove. Pamätnú 
tabuľu na budove Ústavu na vý-
kon väzby a Ústavu na výkon 
trestu odňatia slobody na Ulici 
kpt. Nálepku posvätil a odhalil 
prešovský pomocný biskup 
Mons. Milan Lach SJ a priho-
vorili sa primátor Prešova Pavel 

Hagyari a podpredseda Konfe-
derácie politických väzňov Slo-
venska Jozef Baník. Po pietnom 
akte nasledoval seminár v aule 
Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity, 
kde odzneli svedectvá dvoch 
gréckokatolíckych biskupov, 
ktorí boli v Prešove vo vyšetro-
vacej väzbe pred súdom: Mons. 
Jána Hirku a Mons. Jána Eugena 
Kočiša. Zo zdravotných dôvodov 
sa nemohli osobne zúčastniť, 

preto ich svedectvá prečítali 
otec Andrej Rusnák a otec 
Peter Borza. Tretieho biskupa, 
väzneného v Prešove, rímskoka-
tolíckeho spišského pomocného 
biskupa Mons. Štefana Barnáša 
predstavil jeho synovec Franti-
šek Barnáš. Program vyvrcholil 
archijerejskou svätou liturgiou 
v Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa, ktorej hlavným slúži-
teľom bol vladyka Milan Lach. 
(Peter Sandtner)

Predsedovia európskych biskupských konferencií  
sa stretli v Bratislave
Bratislava hostila 3. – 6. ok-
tóbra účastníkov plenárneho 
zasadnutia Rady európskych 
biskupských konferencií 
(CCEE). Zasadnutie sa tento 
rok na pozvanie arcibiskupa 
Mons. Stanislava Zvolenského, 
predsedu Konferencie biskupov 
Slovenska, konalo v Bratislave 
pri príležitosti 1 150. výročia prí-
chodu svätých Cyrila a Metoda. 
Na stretnutí sa zúčastnili aj pre-
fekt Kongregácie pre biskupov 
kardinál Marc Ouellet a apoš-
tolský nuncius na Slovensku 
arcibiskup Mario Giordana. Ple-
nárne zasadnutie CCEE jedno-
hlasne schválilo žiadosť Mons. 
Philippeho Jourdana, apoštol-

ského administrátora Estónska, 
o prijatie za člena CCEE, kam 
v súčasnosti patrí 33 predsedov 
biskupských konferencií Európy 
a tiež arcibiskupi Luxembur-
ska, Monackého kniežatstva, 
Cypru, biskup z Moldavska, 
mukačevský eparcha a apoš-
tolský administrátor Estónska. 
Mons. Duarte da Cunha bol 
jednohlasne potvrdený v úrade 
generálneho sekretára na druhé 
päťročné obdobie (2013 – 2018). 
Predseda vlády Róbert Fico, 
ktorý sa účastníkom prihovoril 
pri otvorení, podčiarkol skutoč-
nosť, že Cirkev a štát sa na Slo-
vensku snažia o spoluprácu pre 
dobro občanov krajiny. Prezi-

dent Slovenskej republiky Ivan 
Gašparovič prijal biskupov 4. 
októbra na audiencii a pripome-
nul, že pravá laicita je tá, ktorá 
rešpektuje a oceňuje duchovný 
rozmer spoločnosti. Na večeri 
na záver stretnutia sa zúčastnil 
aj podpredseda slovenského 
parlamentu Ján Figeľ.
Centrálnou témou stretnu-

tia v Bratislave bola diskusia 
o tom, aký priestor je v spo-
ločenstve európskych krajín, 
pohybujúcich sa medzi laicitou 
a laicizmom, poskytovaný 
náboženstvu, a teda tiež úlohe 
náboženských spoločenstiev. 
Účastníci stretnutia si vypočuli 
osobné svedectvo Mons. Willia-
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odbEr časopisu na rok 2014
Príspevok na rok 2014 je v nezmenenej výške 14 eur (pre počet odberateľov 
do 10 vrátane) alebo 12,50 eura (pre počet odberateľov nad 10 do 20.11.2013). 
V príspevku je aj nástenný kalendár na rok 2015, ktorý budeme expedovať 
v jeseni 2014. Šeky nájdete v tomto vydaní časopisu.
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stal ako koncipista na biskupskom úrade 
blízkym spolupracovníkom otca biskupa 
Gojdiča. To bola pre mladého kňaza najlep-
šia škola života. Videl, ako sa v tých ťažkých 
časoch správal otec biskup Gojdič a v ňom 
našiel príklad toho, ako treba veriacim 
slúžiť v každom čase a nikdy neporušiť 
prísahu, ktorou sa pri kňazskej vysviacke 
zaviazal každý kňaz, a to poslušnosť rím-
skemu pápežovi a svojmu biskupovi, ako 
aj ich nástupcom. Z toho vyplývala aj jeho 
tajná pastorácia po postavení Gréckokato-
líckej cirkvi mimo zákona v roku 1950.
Neušiel však trestu, pretože podľa vte-

dajších mocných v jeho zatýkacom rozkaze 
bolo napísané: „Menovaný je silne zaujatý 
voči terajšiemu štátnemu zriadeniu a tiež 
proti pravosláviu, keďže ako nepriateľ 
terajšieho štátneho zriadenia a odchovanec 
bývalého gréckokatolíckeho biskupa Gojdi-
ča môže v prípade voľného pohybovania sa 
na slobode škodiť terajšiemu štátnemu zria-
deniu – budovaniu socializmu, v dôsledku 
čoho navrhujem menovaného zatknúť, 
previesť u neho domovú a osobnú prehliad-
ku s cieľom získania protištátneho a tiež 
kompromitujúceho materiálu, dopraviť ho 
do väznice KS-ŠTB Prešov a zaviesť proti 
nemu vyšetrovanie.“ Nezlomili ho však ani 
väzenia, v ktorých panoval ostrý režim, 
ani dlhý pobyt na samotkách, ani ťažká 
a nebezpečná práca v bani, lebo si veľmi 
dobre uvedomoval, že aj tam je s ním Boh. 
Odovzdal sa do jeho vôle a pod ochranu 
nebeskej Matky Presvätej Bohorodičky.
Prišiel rok 1968 a znovuzrodenie Gréc-

kokatolíckej cirkvi. A náš najvyšší veľkňaz 
Ježiš Kristus ho prostredníctvom svojho ná-
mestníka na zemi Pavla VI. povolal do služ-
by jej pastiera v úrade ordinára s právami 
prešovského sídelného biskupa. Činnosť 
Gréckokatolíckej cirkvi bola síce povolená, 
ale bez navrátenia chrámov do vlastníctva 
Gréckokatolíckej cirkvi. Po okupácii Česko-
slovenska nastalo obdobie tzv. normalizá-
cie. Ordinárovi Hirkovi chýbali na pokrytie 
pastorácie kňazi, pretože mnoho kňazov 
za uplynulé obdobie zomrelo. Tí, čo zostali, 
mali väčšinou podlomené zdravie. Napriek 
tomu však slúžili svojim veriacim až na po-
kraj svojich síl. V tejto službe mu pomáhal 
otec biskup Vasiľ Hopko, ktorý s chatrným 
zdravím slúžil, chodil na pastoračné návšte-
vy a udeľoval kňazské vysviacky až do svoj-
ho odchodu do večnosti v roku 1976. Štátna 
moc mu ani po smrti otca biskupa Hopka 
nedovolila biskupskú vysviacku. Nepovolila 
mu ani zriadenie bohosloveckej fakulty 
a kňazského seminára.
Až v závere roku 1989 nastali veľké 

zmeny. Prišla dlho očakávaná sloboda, a tak 
už 21. decembra 1989 pápež Ján Pavol II. 

vymenoval Mons. Jána Hirku za prešov-
ského sídelného biskupa. Jeho biskupská 
vysviacka 17. februára 1990 bola v prepl-
nenej mestskej športovej hale v Prešove 
za prítomnosti veľkého množstva cirkevnej 
hierarchie z celého sveta veľkolepou ukáž-
kou toho, že ani štyridsaťročné potlačova-
nie náboženstva nepomohlo, aby Boží ľud 
stratil vieru. Po dňoch radosti a slávy však 
prišli všedné dni náročnej práce. Okrem 
nevyhnutných opráv a rekonštrukcií sa otec 
biskup usiloval o navrátenie biskupskej 
rezidencie a ostatných budov. S pomocou 
verných spolupracovníkov sa mu ešte 
v roku 1990 podarilo obnoviť vyučovanie 
na bohosloveckej fakulte. Tým si zabezpečil 
podmienky na čo najskoršie doplnenie chý-
bajúcich kňazov pre službu vo farnostiach. 
Jeho pracovný i liturgický program bol 
za celú jeho aktívnu biskupskú službu do-
slova nabitý. Absolvoval mnoho pracovných 
ciest, aby získal darcov na financovanie 
opráv cirkevných objektov nielen v Prešove, 
ale po všetkých farnostiach. Bolo treba za-
bezpečiť financovanie kňazov na ich ďalšie 
štúdium v zahraničí, pretože fakulta potre-
bovala kvalitných profesorov. Okrem toho 
absolvoval niekoľko pastoračných návštev 
ku krajanom do USA a Kanady.
K vrcholom jeho služby však patrí 

pastoračná návšteva pápeža Jána Pavla 
II. v Prešove v roku 1995, a predovšetkým 
procesy blahorečenia biskupov mučeníkov 
Pavla Petra Gojdiča, ktorý bol vyhlásený 
za blahoslaveného 4. novembra 2001 Ríme, 
a Vasiľa Hopka, ktorého diecézna fáza 
procesu blahorečenia bola ukončená v roku 
2001, a po jej doplnení o požadovanú lekár-
sku expertízu v roku 2002 ostalo doriešiť 
len procedurálne otázky súvisiace s proce-
som. Otec biskup je rád, že sa mu podarilo 
zorganizovať a viesť dve púte do Svätej 
zeme, púť do Lúrd a niekoľko pútí do Čen-
stochovej. Na všetky púte bral so sebou aj 
bohoslovcov a do Čenstochovej i zamest-
nancov biskupstva a bohosloveckej fakulty. 
Len ťažko možno vymenovať všetky aktivity 
otca biskupa. Po skončení aktívnej služby sa 
ešte zúčastňoval na cirkevných akciách, po-
kiaľ mu to zdravotný stav dovoľoval. V roku 
2005 bol spolu s košickým biskupom 
Bernardom Boberom aj na púti vo Fatime. 
Chcel sa tak poďakovať nebeskej Matke 
za pomoc i ochranu počas celého svojho 
života. Otec biskup vo svojich modlitbách 
aj teraz pamätá na všetkých veriacich, ale 
osobitne na kňazov, ktorých viedol do Pá-
novej vinice, a všetkých pokladá za svojich 
duchovných synov. Pamätajme na neho aj 
my a popri Mnohaja i blahaja lita sa modli-
me: „Bože náš, žehnaj ho a s ním aj nás!“ n 

Andrej Rusnák

Rozhovor s emeritným pre-
šovským biskupom Mons. 
Jánom Hirkom pri príležitos-
ti jeho 90. narodenín

Otec biskup, 90 rokov je už 
úctyhodný vek plný skú-
seností. Čo by ste odkázali 
veriacim ľuďom?
Pomôžem si slovami, ktoré 
mi povedal môj priateľ Jozef 
Suchý, dlhoročný šéfredak-
tor gréckokatolíckeho časopisu Mária v Kana-
de, ktorý v roku 1990 prišiel na moju biskupskú 
vysviacku. Vtedy mi povedal: „Keď je Cirkev 
v podzemí, keď cítite výnimočnosť nábožen-
ského zážitku, tak je človek uveličený a myslí 
si, že Božia milosť lepšie pracuje. Keď sa svet 
otvorí, keď človek vyjde do otvoreného sveta 
a všetky lákadlá a nebezpečenstvá ho obklopia, 
môže nastať kríza. Ťažšie obhájite vieru, ťažšie 
podchytíte mládež, keď pripustíte niektoré 
stránky americkej civilizácie. Všetky náznaky 
signalizujú, že nabehnete na preberanie civili-
začných prvkov Západu. Neodoláte im. Myslím 
si, že najmä kňazi sa musia pripraviť na túto 
situáciu.“ Jeho slová sa v plnej miere potvrdzu-
jú. Preto by som chcel poradiť predovšetkým 
rodičom: pamätajme na tieto nebezpečenstvá 
už pri výchove svojich detí od malička, veďme 
ich na ceste k Bohu a neprestaňme ich aj v do-
spelom veku sprevádzať svojimi modlitbami.

Ak sa obzriete na svoj život, chceli by ste 
na ňom niečo meniť?
Po skončení svojej aktívnej služby som okrem 
iného pracoval na svojej životopisnej kronike, 
a tak som si premietal svoj život ako vo filme. 
Prišiel som však na to, že tak ako každý iný 
človek aj ja som vo svojom živote robil chyby, 
ale že je dôležité skúmať, s akým úmyslom boli 
urobené. Teraz, na sklonku svojho pozemského 
života, môžem povedať, že sa nepamätám ani 
na jednu, ktorú by som urobil so zlým úmys-
lom. Ak som sa  nevedel rozhodnúť, vkladal 
som svoje kroky do Božej vôle.

Ktoré Božie slovo vám v týchto dňoch rezonu-
je v duchu a prečo?
Na budúci rok na Druhú nedeľu po Pasche, 
ktorá je Nedeľou Božieho milosrdenstva, budú 
za svätých vyhlásení pápeži Ján XXIII. a Ján 
Pavol II., ktorého zásluhou sa vo svete rozšírila 
úcta k Božiemu milosrdenstvu. Obraz Božieho 
milosrdenstva mám pri svojom lôžku, aby som 
si stále mohol prečítať text: Ježišu, dôverujem 
ti! Tieto slová sú odpoveďou na Kristovo: „Ja 
som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, 
iba cezo mňa“. (Jn 14, 6)

Andrej Rusnák
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Vzácne životné 
jubileum

emeritného prešovského biskupa Mons. Jána Hirku
Pod dychom slnka
zas jeseň stromy pozláca.
Nádherná zrelosť, Pane.
I v tvári tvojho sluhu je tak vábiaca.
Denne ti šepká:
Tvoja vôľa nech sa stane.

To sú slová z básne už zosnulého Blažeja 
Krasnovského Mnoholetstvije, ktorú napísal 
k sedemdesiatinám otca biskupa Mons. 
Jána Hirku. Teba povedať, že práve tieto slo-
vá veľmi dobre vystihujú životný postoj otca 
biskupa, ktorý sa v týchto dňoch dožíva 
požehnaných 90 rokov.
Otec biskup naozaj celý svoj život vložil 

do Božej vôle. Do Božej vôle ho odovzda-
li už od narodenia v Abranovciach 16. 
novembra 1923 jeho rodičia. Od nich dostal 
prvotnú orientáciu na cestu do života. Sám 

pripomína, že modliaca sa tvár mamičky 
bola jeho prvým katechizmom. Veľký vplyv 
na neho mal aj dedko Ján Krajňák, otec jeho 
mamičky, s ktorým ešte ako malý chlapec 
chodil pásť kravy. Bol mužom modlitby a aj 
svojho vnuka učil, že modlitba je súčasťou 
každodenného života kresťana. Jeho naj-
milšou modlitbou bola modlitba ruženca, 
ktorú si zamiloval aj jeho vnuk Janko Hirka. 
A Boh ho po skončení základnej školy 
viedol do Gréckokatolíckeho ruského gym-
názia v Prešove, založeného blahoslaveným 
biskupom Pavlom Petrom Gojdičom. Otec 
biskup Gojdič gymnázium často navšte-
voval a pri jednej návšteve študenta Jána 
Hirku pri rozhovore objal, čo malo tiež svoj 
vplyv na jeho rozhodovanie sa pre kňazstvo.
Vzájomná dôvera a náklonnosť medzi 

biskupom Gojdičom a bohoslovcom Jánom 

Hirkom pokračovala aj v kňazskom semi-
nári, keď ho poslal doštudovať posledný 
rok štúdia teológie na Karlovu univerzitu 
do Prahy a zároveň mu zveril na starosť 
ďalších deviatich bohoslovcov. Tu sa boho-
slovec Hirka po prvýkrát stretol so záker-
nosťou i brutalitou totalitného režimu, 
ktorý 15. júna 1949, na sviatok Božieho tela, 
úskočne zmaril slávnosť v Katedrále sv. Víta 
a arcibiskupa Berana internoval v domácom 
väzení. Štátna moc zasiahla aj pri kňazskej 
vysviacke Jána Hirku 31. júla 1949, keď 
na poslednú chvíľu zakázala jej konanie 
v prešovskej katedrále. Ale blahoslavený 
otec biskup Vasiľ Hopko udelil sviatosť 
kňazstva jemu i jeho spolubratovi Jozefovi 
Kellöovi v seminárnej kaplnke.
Mladý novokňaz sa po primíciách v rod-

ných Abranovciach okrem služby kaplána 
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Vyzerá to ako nevinný žart. Ale je tu 
aj odvrátená strana, o ktorej by sme 
mali vedieť. Strana, ktorá je spätá so 

zlom, diablom, strachom, smrťou a nási-
lím. Po bližšom štúdiu histórie a podstaty 
Halloweenu už viem, prečo mi vždy „behal 
mráz po chrbte“. Za pozlátkou dnešného 
Halloweenu je história diabolského zla 
a uctievania keltských božstiev.

Z histórie
Halloween je „náboženský deň“, ale nie je 
to kresťanský deň. Tom Sanguinet, býva-
lý najvyšší kňaz v keltskej tradícii Wicca 
(witchcraft) povedal: „Moderný sviatok, 
ktorý voláme Halloween, má svoj pôvod 
v splne mesiaca, ktorý je najbližší 1. novem-
bru, ktorý je novým rokom bosoriek. Bol 
to čas, keď sa duchovia (démoni) dostali 
na vrchol svojej moci a vracali sa na planétu 
Zem.“ A pokračuje: „Halloween je čisto a ab-
solútne zlej podstaty a nie je tu niečo, čo 
by niekedy malo alebo bude mať spoločné, 
alebo prijateľné s Pánom Ježišom.“ 
Pôvod Halloweenu je v keltskom sviatku 
Samhain (pána smrti a zlých duchov). 
Dávno pred Kristom druidi v Británii, Írsku, 
Škótsku, Francúzsku a v iných keltských 
krajinách oslavovali koniec leta tým, že 
prinášali obete Samhainovi. 1. november 
považovali za deň smrti, pretože padalo 
lístie a začínalo sa ochladzovať. Verili, že 
Muck Olla, boh slnka, strácal silu a Samha-
in, pán smrti, získaval nad ním moc. Verili, 
že 31. októbra Samhain zhromaždil duchov 
všetkých, ktorí zomreli počas predchádza-
júceho roka. Duchovia mali za trest (za svo-
je zlé skutky) prebývať v telách zvierat. 
Počas tohto večera mali dovolené vrátiť sa 
do svojich pôvodných domovov, aby navští-
vili žijúcich ľudí. Druidskí kňazi viedli ľudí 
k diabolským uctievacím ceremóniám, pri 
ktorých boli prinášané obety koní, mačiek, 
čiernych oviec, kráv aj ľudí. Tieto obety 
položili na záprah a spálili.
Ako získavali obety? Druidi chodili 

od domu k domu a žiadali vykŕmený 
dobytok a ľudí. Tým, ktorí im ich darovali, 
sľúbili úspech. Tí, ktorí to odmietli, boli 
prekliati a zastrašovaní. To bol dar pre tzv. 
hladných putujúcich duchov. Keď im niekto 
niečo dal,  nepríjemne ho neprekvapili 
alebo neprekliali. Odtiaľ je to známe: „Trick 
or treat“. V dnešnej dobe sa tento zvyk stáva 
znovuuskutočnením druidských praktík. 
Sladkosť nahradila staré ľudské a zvieracie 
obety, ale stále to zostáva znakom uspoko-
jenia nenásytného zla. Tradičnou reakciou 
tých, ktorí nie sú obdarovaní, je to, že im 
vyvedú niečo zlé. „Keď dáte halloweenovú 
sladkosť, v skutočnosti prinášate obeť faloš-

ným bohom. Tým sa zúčastňujete na mod-
loslužbe,“  hovorí Tom Sanguinet, bývalý 
najvyšší kňaz hnutia Wicca. 

Tekvice
V knihe Occult Conceit autor hovorí: 
„Tekvica so sviečkou je znakom, ktorý 
slúži na označenie tých fariem a domov, 
ktoré sympatizujú so satanistami a žiadajú 
o zmilovanie, keď sa začne diať pohroma 
noci (trick or treat).“ Svetová knižná encyk-
lopédia hovorí: „Na prvý pohľad nevinná 
tekvica so zapálenou sviečkou s vyrezanou 
tvárou je pôvodným symbolom prekliatej 
duše.“
Vyberači obiet si na cestu svie  tili vydla-

banými kvakami, vnú t  ri ktorých horela 
sviečka vyrobená z tuku predchá dzajúcich 
ľudských obetí. Svietniky predstavovali 
duchov mŕtvych. Tým, ktorí darovali aj 
ľudskú obeť, dali kvaku s horia cou sviečkou 
z ľudského tuku na znak vďaky a tiež ako 
znamenie pre Samhaina, že tento dom si 
ho ctí.

oblečenie
Tiež súvisí so strašnými druidskými rituál-
mi. Keď ľudia a zvieratá počas spaľovania 
kričali v agónii, pozorovatelia boli pooblie-
kaní v kostýmoch vyrobených z koží a hláv 
zvierat. Tancovali a vyskakovali ponad 
plamene ohňa v nádeji, že odoženú zlých 
duchov.

„Hrdinovia“ Halloweenu
Nemohli by sme oslavovať Halloween bez 
bosorky. Najstaršia známa americká kresba 
bosorky pochádza ešte z obdobia pred 
Kolumbom. Maľby predstavujú pohan-
ské bohyne, ktoré sú nahé, na hlave majú 
vysoký klobúk a jazdia na metle. Všade, kde 
sa objavuje veštectvo, sa objavuje aj nahota, 
nadprirodzené veci, obrovská nemorálnosť 
a okultné praktiky. Podľa Starého zákona 
bolo veštectvo a všetky praktiky okultizmu 
hlavnými priestupkami, ktoré boli trestané 
smrťou. V Novom zákone (Gal 5, 20) sú 
čarovanie a modloslužba zaradené medzi 
nemravnosti. V Skutkoch apoštolov (19, 
18 – 19) sa tí, ktorí uverili ohlasovaniu, od-
delili od všetkých okultných praktík a pálili 
všetok okultný materiál. Populárny biblický 
učiteľ Dr. John MacArthur hovorí: „Preob-
lečenie sa za bosorku, ducha alebo čerta je 
nespojiteľné s kresťanským svedectvom. 
Mnohé oblečenia Halloweenu sú navyše 
späté s najhoršími pohanskými ceremónia-
mi; obyčajne sú zamerané na hriešne veci, 
ako sú démoni, veštectvo a povery.“

Ostatní „hrdinovia“ Halloweenu nie sú 
o nič lepší. Napríklad Drakula. Ide o lite-
rárnu postavu upíra, ktorý je symbolom 
zla. Autor knihy Dracula Abraham Stoker 
sa nechal inšpirovať skutočnou historickou 
postavou – Vladom III. Napichovačom, 
valašským kniežaťom, ktorý žil v rokoch 
1431 – 1476. Počas svojho šesťročného pano-
vania nechal zabiť stotisíc Osmanov a asi 
dvadsaťtisíc až štyridsaťtisíc Európanov. 
Vymyslel a uskutočňoval plán, aby sa jeho 
krajina zbavila bremena všetkých nepoho-
dlných ľudí.
Väčšina postáv Halloweenu sú zlej, po-

mätenej alebo démonickej povahy.

Halloween ubližuje
Prečo je tento deň nebezpečný?

• Halloween je zameraný na násilie
Pred istým časom som sa zastavil 

v reštaurácii, aby som si niečo zajedol pred 
ďalším stretnutím. Na stole boli položené 
noviny, do ktorých som sa začítal. Bol tam 
článok, ktorý mal nadpis Rodičia sa musia 
vyrovnať s násilím. Istý rodič tam písal: 
„Dnes som počul niečo, z čoho mi stáli 
vlasy dupkom na hlave. Minulý október 
učiteľka požiadala žiakov vo štvrtom roční-
ku, aby napísali, ako by najradšej oslavovali 
Halloween. 80 percent deväťročných detí 
vyjadrilo prianie niekoho zabiť. ,Odkiaľ 
získavajú deti takéto nápady?’ pýtala sa.“ 
Odpoveď je jednoduchá. Halloween zdô-
razňuje pomstu, zmrzačenie, vraždy a krv. 
Dokonca tieto veci oslavuje! Pravdou je, že 
milióny ľudí a pravdepodobne i naše deti 
budú vidieť počas tohtoročného Hallowee-
nu množstvo televíznych programov, videá, 
rôzne aktivity, ktoré ich takto smerujú. 
Predtým, než si poviete: „To im neuškodí. 
Je to iba fantázia“, by ste možno mohli 
zobrať do úvahy to, čo zhrozená matka 
našla v denníku svojho dospievajúceho 
syna. „Minulý rok som počas Halloweenu 
ukradol auto a prenasledoval som dieťa, 
ktoré som potom zabil pre diabla. Tento 
rok plánujem urobiť tú istú vec.“ Chlapec je 
teraz vo väzení.
Nevidíte ten paradox? Keď čítame 

o násilnej vražde, žasneme. Ale keď ide 
o Halloween, smejeme sa, robíme si žarty, 
voláme to zábavou. Deti však majú problém 
odlíšiť fantáziu od skutočnosti.

• Halloween zdôrazňuje strach
Istý článok mal nadpis Dom hrôzy pre 

zábavu: Mohol sa stať nočnou morou pre 
deti a začínal sa takto: „Je to iba zábava, 
to viete. Ale pre malé dieťa môže byť výlet 
v dome hrôzy, ktorý je pripravený na Hal-
loween, nočnou morou.“ Strach nie je žart. 
Strach je mocný a často ničí cítenie. A ďalej 

uvádzal: „Dokonca i tí najstarostlivejší 
rodičia nemusia odhadnúť reakcie detí. Keď 
sa dieťa bojí, keď je traumatizované a kričí, 
držte ho a utešte ho. Dodajte mu psychické 
bezpečie.“ Otázkou je, načo vystavovať deti 
takýmto traumatizujúcim vplyvom. Neslú-
žia na dobré. V skutočnosti môžu vyústiť 
do dlhotrvajúcich citových problémov.

• Halloween je zameraný na okult-
né praktiky

Dva najbežnejšie spôsoby, cez ktoré sa 
deti zoznamujú s okultizmom, sú rocková 
hudba a Halloween. Tragické je to, že sa 
stále viac detí zoznamuje s okultnými veca-
mi cez svojich učiteľov v štátnych školách. 
(V Amerike je Halloween jeden z dvoch 
sviatkov, počas ktorých majú v škole voľno. 
Vybrali Halloween a Valentína, pretože „ne-
majú náboženské pozadie“.) Je to pohanský 
deň zakorenený v najhorších pohanských 
rituáloch a uctievaní démonov.

Božie slovo jasne prikazuje: „ ... a nemajte 
účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich 
odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, 
je hanba aj hovoriť.“ (Ef 5, 11 – 12) A na inom 
mieste: „Ale to, čo obetujú, obetujú zlým 
duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste 
boli spoločníkmi zlých duchov.“ (1 Kor 10, 
20) Halloween nemá nič spoločné s Kris-
tom. 

Záverom
Deti priťahuje Halloween, pretože sa 
v ňom spája zábava s napätím a sladkosťou. 
Netušia, čo je za touto oslavou. Pre satanis-
tov a čarodejnice však nie je zábavou. Je to 
ich najväčší sviatok. Satanovou najväčšou 
túžbou je ľuďom ublížiť a zničiť ich. Mrza-
čenie a vraždy detí počas Halloweenu nie sú 
žiadne náhody. Ide o starostlivo plánované 
obety pre satana pripravované tými, ktorí 
mu slúžia a uctievajú ho. Satan využíva 
Halloween, pretože zlo robí zaujímavým 
a približuje deti do jeho blízkosti. Uvedom-
me si, že Pán Ježiš prelial svoju drahocennú 
krv, aby očistil naše hriechy a zničil moc 
satana. Nemôžeme oslavovať zlo.
Stále väčšie množstvo ľudí vidí nebezpe-

čenstvo spojené s oslavovaním Halloweenu. 
Kresťania si musia uvedomiť, že podporo-
vanie tohto sviatku je proti tomu, čo nás učí 
Božie slovo a Cirkev. Múdri rodičia (aj uči-
telia) nahradia Halloween inými školskými 
a rodinnými aktivitami. Pamätajte na to, že 
čokoľvek sa rozhodnete robiť, „nedaj(te) sa 
premôcť zlu, ale dobrom premáhaj(te) zlo“. 
(Rim 12, 21) n

Ján Pavlík
snímka: sxc.hu
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Temný sviatok
bosorky, piráti, démoni, duchovia, drakulovia a iné 
príšery. roztopašné deti chodia od domu k domu 
a kričia: „Trick or treat!“ (doslovne: „dar alebo zlo-
rečenie“, vo voľnom preklade: „obdarujte nás, lebo 
vám niečo vyvedieme“). V školách alebo v dome 
priateľov sa hovoria príbehy o duchoch, kostrách, 
bosorkách alebo podivných ľuďoch a pripravujú sa 
vyrezávané tekvice. To je Halloween.
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stali?“ (Simeon Nový Teológ, Katechéza 
24).

Všetky tri osoby Trojice sú 
od večnosti
„Je len jediná prirodzenosť a bytie najsvä-
tejšej Trojice. Ona svoje bytie neodvodzuje 
zo žiadneho iného bytia. Otec má v sebe 
prvotný počiatok nestvoreného Syna a Du-
cha; on sám je nezrodené bytie, neohrani-
čená večnosť, nemeniteľná pravda, život 
a oživovateľ všetkého, čo žije. Je otcom Syna 
a prameňom Ducha. Nazýva sa Počiatok, 
pretože plodí Syna a je prameňom Ducha. 
On, nezrodený, zrodil večné bytie, zro-
dil večnosť, bezhraničnú a nemeniteľnú 
pravdu. On, darca života, splodil život pre 
život žijúcich; zrodil živé svetlo pre svetlo 
žijúcich. Duchovia ho svojou inteligenciou 
nedokážu pochopiť: ani Otca, ani Syna, ani 
Svätého Ducha; jedine na základe ich diel 
a dobrodení telesné i beztelesné tvory môžu 
tušiť a uznať jediné božstvo a všemohúcu 
zvrchovanosť. Lebo ako lúče, svetlo i teplo 
sú pripisované jedinému slnku a nie ďalším, 
a ako prameň, voda a potok sa pokladajú 
za jedinú prirodzenosť, to platí aj o pozna-
ní, rozume a ľudskom duchu; a tak je to aj 
s jedinou prirodzenosťou a božstvom Otca 

i Syna i Svätého Ducha. Veď slnko nebýva 
bez svetla a tepla; prameň tiež nebýva bez 
vody a potôčka; poznanie taktiež nie je bez 
slova a mysle. Týmto spôsobom ani Otec 
nebol nikdy bez Syna a Svätého Ducha.“ 
(Mezrop Arménsky, Prvá reč).

na poznanie Trojice nám musí 
vystačiť viera
„To, že Otec jestvuje, vie každý. Ale to, aký 
je, nepozná nik. Že jestvuje Syn, to akcep-
tujeme všetci. Ale jeho bytie a dobrotu ne-
dokážeme pochopiť. Každý uznáva Svätého 
Ducha, ale nikto sa nepokúsi skúmať ho. 
Veríš, že Syn jestvuje; nemysli si však, že ho 
môžeš prebádať. Uznávaš ako pravdu, že 
jestvuje Svätý Duch, ale nebuď presvedčený 
o tom, že ho možno poznať úplne. Že sú 
všetci jedno, v to ver a pokladaj za pravdu, 
ale nepochybuj o tom, že sú traja. U nich 
však nie je možné rozdelenie, lebo všetci 
majú jedinú úlohu; nejestvuje u nich žiadne 
zmiešanie v jednote, lež všetko je v najlep-
šom poriadku. Spôsob, akým sa odlišujú 
a ako sú spojení, poznajú len oni sami. 
Preto ty zmĺkni.“ (Efrém Sýrsky, Viera, 2, 
3 – 6). n

Marko Durlák
ilustr. snímka: wordpress.com

Svedčiť svetu 
o radosti 
zo vzkriesenia
V minulej katechéze sme sa zastavili pri 
udalosti Ježišovho vzkriesenia, pri ktorej ženy 
zohrali osobitnú úlohu. Čo však znamená 
zmŕtvychvstanie pre náš život? A prečo by bez 
neho bola naša viera márna? Naša viera stojí 
na Kristovej smrti a zmŕtvychvstaní podobne 
ako dom na základoch: ak tie nevydržia, zrúti 
sa celý dom. Na kríži Ježiš obetoval seba samé-
ho tým, že vzal na seba naše hriechy, zostúpil 
do priepasti smrti, zmŕtvychvstaním nad ňou 
zvíťazil, zničil ju a otvoril nám cestu k zno-
vuzrodeniu do nového života. Svätý Peter to 
súhrnne vyjadruje v úvode svojho prvého listu, 
ako sme to práve počuli: „Nech je zvelebený 
Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás 
vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením 
Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú 
nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a ne-
vädnúce dedičstvo.“ (1 Pt 1, 3 – 4 )

Ježišovým vzkriesením nastáva niečo úplne 
nové: sme vyslobodení z otroctva hriechu 
a stávame sa Božími deťmi; to značí, že sme 
zrodení k novému životu. Duch, ktorého sme 
dostali v krste, nás učí a podnecuje, aby sme 
Bohu povedali: „Otče“. Abba znamená otecko. 
Taký je náš Boh, je pre nás oteckom. Svätý 
Duch v nás uskutočňuje toto nové postavenie 
Božích detí. Boh sa k nám správa ako k synom, 
rozumie nám, odpúšťa nám, objíma nás, 
miluje nás, i keď robíme chyby. Už v Starom 
zákone prorok Izaiáš zdôrazňoval, že ak aj 
matka zabudne na svoje dieťa, Boh na nás 
nikdy nezabudne, v žiadnej chvíli (porov. 49, 
15). A toto je krásne, nádherné.

Musíme mať ako prví túto pevnú nádej 
a máme byť jej živým, jasným a žiarivým 
znamením pre všetkých. Vzkriesený Pán je 
nádejou, ktorá nikdy nesklame. Koľkokrát sa 
nádeje v našom živote rozplynú, koľkokrát 
sa očakávania, ktoré nosíme v srdci, vôbec 
neuskutočnia! Nádej nás kresťanov je silná, 
istá, pevná na tejto zemi, kde nás Boh povolal 
putovať. Zároveň je otvorená pre večnosť, 
pretože sa zakladá na Bohu, ktorý je vždy 
verný. Nezabudnime na to. Boh je vždy verný, 
Boh je nám vždy verný. Vzkriesenie s Kristom 
prostredníctvom krstu a daru viery je nepo-
rušiteľnou nádejou, ktorá nás pobáda, aby 
sme sa ešte viac snažili o Božie veci, mysleli 
naňho ešte viac, modlili sa ešte viac. Znamená 
to dovoliť mu, aby prevzal vládu nad naším 
životom, zmenil ho, premenil a vyslobodil nás 
z temnoty zla a hriechu.

TK KBS, preložila Agnes Jenčíková CJ,  
upravil J. Gradoš
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Jemu sa vzdáva 
tá istá poklona 
a sláva ako otcovi 
a synovi
 
Proti mylnému starovekému presvedčeniu, známemu pod názvom subordinacionizmus, pod-
ľa ktorého Syn je hodnosťou menší než Otec a Duch zasa menší než Syn, si konciloví otcovia 
pokladali za povinnosť vyjadriť aj vo vyznaní viery pravdu, že všetky osoby Trojice sú si hod-
nosťou rovné, a preto im patrí rovnaká úcta a poklona. 

presvätá Trojica koná vždy 
spoločne
„ ,Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle 
Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pri-
pomenie vám všetko, čo som vám povedal’ 
(Jn 14, 26). Vari sa Syn ohraničuje iba na to, 
aby hovoril a prenecháva Svätému Duchu 
úlohu vyučovať, takže od Syna počujeme 
iba slová, ale budeme ich môcť pochopiť 
až vtedy, keď nás poučí Svätý Duch? Zdá 
sa, akoby Syn hovoril bez Svätého Ducha 
a Svätý Duch akoby vyučoval nezávisle 
od Syna. Či je zakázané povedať, že to aj 
Syn vyučuje, aj Svätý Duch hovorí, a že keď 
hovorí a vyučuje Boh, je to celá Trojica, čo 
hovorí a vyučuje? Keďže Boh je Trojica, 
bolo vhodné spomenúť jednotlivé osoby, 
aby sme počuli hovoriť o nich oddelene, 
ale aby sme ich považovali za neoddeliteľ-
né. Počúvaj Otca, čo hovorí, keď čítaš: ,Ty 
si môj Syn’ (Ž 2, 7). Počúvaj Otca, čo učí, 
keď čítaš: ,Každý, kto počul Otca a dal sa 

poučiť, prichádza ku mne’ (Jn 6, 45). Teraz 
si počul aj Syna, ako hovorí a o sebe samom 
vraví: ,Všetko, čo som vám povedal’; ak 
chceš vidieť, že aj on vyučuje, spomeň si, čo 
sám Majster vraví: ,Len jediný je váš učiteľ, 
Kristus’ (Mt 23, 10). A pokiaľ ide o Svätého 
Ducha, o ktorom si teraz počul hovoriť, že 
,naučí vás všetko’, počúvaj ho, ako vraví, čo 
čítaš v Skutkoch apoštolov, že Svätý Duch 
povedal Petrovi: ,Vstaň, zíď dolu a bez 
váhania choď s nimi, lebo som ich ja poslal’ 
(Sk 10, 20). Teda celá Trojica hovorí a vyu-
čuje; ale keby sa  z času na čas nehovorilo 
o osobách oddelene, ľudská slabosť by 
nikdy nebola schopná ich rozlišovať.“ (Au-
gustín z Hippo, Komentár na Jána, 77, 2)

bez svätého ducha je poznanie 
duchovna nemožné
„To, čo je zapečatené a uzavreté, nevidi-
teľné a utajené pred ľuďmi, odhalí sa až 

vďaka Svätému Duchu a takým spôsobom 
sa stáva zjavné, viditeľné a známe. A preto: 
ako môžu poznať, vedieť alebo čo i len 
pomyslieť na duchovné veci tí, čo vravia, 
že nikdy nepoznali ani prítomnosť Svätého 
Ducha, ani jeho jas a osvietenie, ani jeho 
sídlo? Ako môžu dôjsť k poznaniu tajom-
stiev tí, ktorí vôbec nerozpoznávajú v sebe 
diela, ktoré on koná: pretavenie stvorenia, 
obnovu, premenu, pretvorenie a znovu-
zrodenie? Tí, čo zatiaľ nebolo pokrstení 
vo Svätom Duchu, ako dokážu poznať 
premenu tých, ktorí v ňom už pokrstení 
boli? Tí, čo sa zatiaľ nenarodili zhora, ako 
budú môcť vidieť slávu tých, ktorí podľa 
Pánových slov narodili sa z Boha a stali sa 
Božími deťmi? Tí, čo nechceli toto zakúsiť, 
ba dokonca stratili túto milosť pre vlast-
nú nedbalosť, lebo mali možnosť stať sa 
takými, povedz mi, akým poznaním budú 
schopní pochopiť, alebo aspoň nejakým 
spôsobom myslieť na  to, čím sa ostatní už 
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kultúry, je nahradené pohanskou nekultúr-
nosťou.

Táto tradícia sa k nám nedostala cez ne-
jaké zvyky, ktoré sa prijímali a akcepto-
vali v rodinách, ale sú deťom podsúvané 
cez oficiálne inštitúcie – základné alebo 
umelecké školy, prípadne cez oficiálne 
spoločenské aktivity alebo súťaže. Čo 
môžu alebo by mali urobiť kresťanskí 
rodičia, ak je ich deťom podsúvaný tento 
nekresťanský sviatok alebo témy s ním 
súvisiace?
My kresťania sme i v tejto dobe vedení 
k tomu, čo nám nanútil už komunizmus. 
K tomu, že viera je intímnou záležitosťou 
človeka. Doma si ver, čomu chceš, ale na ve-
rejnosti sa správaj tzv. korektne a rešpektuj 
„kultúru“ tohto sveta.
Zlu je treba povedať nie! Rozhodné nie! 

A chrániť deti pred pôsobením zla v každej 
podobe. To je svedectvo pre dnešné časy. 
Musíme sa rozhodnúť, či je pre nás a pre 
naše deti oficiálnou inštitúciou evanjelium, 
alebo pohanská umelecká škola.

Medzi mladými ľuďmi sa nezriedka zo 
zvedavosti praktizuje vyvolávanie du-
chov, čarovanie alebo zariekanie. Stretli 
ste sa s prípadmi, keď ste museli riešiť 
následky pohrávania sa s démonickými 
silami?
Áno. Následkom býva úzkosť, strach alebo 
nepokoj človeka, ktorý pre psychickú labi-
litu môže niesť následky traumatizujúceho 
zážitku. Ale nielen následky v psychickej 
oblasti, ale aj následky v duchovnej oblasti. 
V takých situáciách dochádza k odvráteniu 
sa od cesty k Bohu na cestu k modle.

Veľmi často sa stáva, že aj dospelí kres-
ťania alebo deti kresťanských rodičov 
skúšajú rozličné okultné praktiky. Ako je 
možné, že sa na jednej strane priznávajú 
ku Kristovi a na druhej strane sa zahráva-
jú so zlom?
Sú dva dôvody, prečo sa to deje. A nehanbi-
me sa otvorene povedať pravdu. Ľudia cho-
diaci do chrámu väčšinou majú minimálnu 
znalosť katolíckej vierouky. Nevedia nič 
o tom, čo Cirkev učí, nevedia nič o Ježišovi 
Kristovi. Nedeľnú, prázdnu náboženskú 
rutinu považujú za vrchol svojho duchov-
ného života. A druhým dôvodom je práve 
povrchný duchovný život, náboženský 
formalizmus a nechuť zostúpiť do duchov-
ných hlbín.

Ako psychiater spolupracujete aj s kňaz-
mi pri riešení problémov, ktoré presahu-
jú vaše pole pôsobnosti?
Už roky spolupracujem s niekoľkými 
exorcistami. Úlohou katolíckeho psychiatra 
je robiť akýsi filter a rozlišovať medzi du-
ševnou chorobou, ktorá patrí do rúk lekára, 
a duchovným zranením, zviazanosťou 
alebo posadnutosťou, ktorá spadá do pô-
sobnosti biskupa alebo ním povereného 
kňaza exorcistu.

Ako vnímate posun spoločnosti smerom 
k okultným praktikám?
Už o tom bola reč. Odklon od Boha 
k modle, od chvály Stvoriteľa ku chvále jeho 
nepriateľa, od lásky k tajomstvu viery k lás-
ke k poverčivému tajomnu. To je znamenie 
doby. Prakticky ide o jedno jediné. O ver-
nosť Spasiteľovi.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová
ilustr. snímka: sxc.hu

Blíži sa obdobie, kedy sa modlíme 
za zomrelých. V súčasnej dobe k nám 
preniká aj ďalší tzv. sviatok – Halloween, 
ktorý tento kresťanský sviatok vytláča. 
Aký je postoj odborníka – psychiatra 
a človeka v duchovnej službe k tomuto 
cudzorodému prvku v našej spoločnosti?
V prvom rade si musíme uvedomiť, že kres-
ťanská viera je na našom území na ústupe. 
Ak poviem na verejnosti, že som guru, 
ktorý sa prevteľuje do minulých životov, 
budem mať vo svojom okolí rešpekt. Ak 
poviem, že som šaman, ktorý lieči kozmic-
kou energiou, budú ma ľudia obdivovať. 
Ak však na verejnosti poviem, že som 
veriaci kresťan, ľudia si budú ťukať na čelo 
a prehlásia ma za blázna. A v tomto zmysle 
môžeme lepšie pochopiť, prečo je kres-
ťanská Pamiatka zosnulých nahradzovaná 
Halloweenom.

V súvislosti s týmto dňom sa deti pre-
zliekajú do rozličných masiek. Súčasťou 
chodenia po domoch a domáhania sa 
sladkostí je v prípade odmietnutia zlo-
rečenie a hrozba pomsty. Môže mať aj ta-
kýto druh „zábavy“ svoj neželaný dopad 
na rozvoj osobnosti a citový či morálny 
svet detí a mladých ľudí?
V ľudskej duši všetko súvisí so všetkým. 
Pokiaľ ide o deti a mladých ľudí, ktorí také-
to počínanie chápu ako hru alebo zábavu, 

nemusí to mať na ich psychiku zásadne 
negatívny vplyv. Ak však deti začnú takúto 
činnosť prežívať autenticky, negatívny vplyv 
sa nedá vylúčiť.
V každom prípade však hranie úlohy 

čohosi negatívneho, kde ide o zlorečenie 
a pomstu, má väčší vplyv na duchovnú 
sféru dieťaťa ako na jeho duševnú oblasť.

Aký vplyv má akceptovanie a praktizo-
vanie halloweenskej zábavy na postoj 
k zlu?
Cirkev vždy vychovávala či už starého, alebo 
mladého človeka k rozlišovaniu šiestich 
pojmov. K rozlišovaniu dobra a zla, krásy 
a ošklivosti, pravdy a lži. Kto tieto hodnoty 
rozlišuje, zaujme i k halloweenskej zábave 
správny postoj.

Takéto situácie sú emocionálne veľmi 
vypäté a vždy ich sprevádza aj prežívanie 
strachu. Kedy je strach akceptovateľný 
a slúži na budovanie osobnosti a kedy sa 
stáva deštrukčným? Dá sa vôbec nejako 
vymedziť hranica?
V prvom rade si musíme uvedomiť, že aj 
dospelý človek sa rád bojí, ale len vtedy, 
pokiaľ ide o strach v bezpečí. Napríklad 
sledovať televíziu a ležať doma na pohovke. 
Proti tomu nič nemám. Ak však vystavíme 
strachu malé dieťa, je to pre neho trauma-
tizujúce.

V druhom rade musíme rozlišovať medzi 
strachom a bázňou. Aj Sväté písmo hovorí, 
že bázeň pred Pánom je počiatkom múd-
rosti. Nehovorí o strachu. Strach človeka 
paralyzuje, bázeň je prejavom úcty a reš-
pektu, ktorý človeka kultivuje.

Do filmovej tvorby stále viac prenikajú 
diela s tematikou zla a démonických 
síl (čarodejníc, kúziel, rozličných du-
chov a upírov). Čo spôsobuje u mladej 
generácie toto mediálne masírovanie 
zlom a aký dopad to môže mať na ich 
budúcnosť?
Musíme si uvedomiť, že ľudský zrak je hlav-
nou bránou do duchovného sveta človeka. 
Človeka veľmi ovplyvňuje to, čo cez túto 
bránu prechádza. Napríklad pornografia 
alebo zlo v akejkoľvek inej podobe. Váku-
um, ktoré vzniká po ústupe kresťanskej 
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Ide o vernosť

V tomto jesennom čase sa 
kresťanské rodiny stretá-
vajú pri hroboch zosnu-
lých, aby sa modlili za ich 
spásu a pokoj. Vkladáme 
svoju dôveru do Pánových 
rúk. Úplne protichodne sa 
do tejto atmosféry vtiera 
Halloween so svojím okult-
ným podhubím. O postoji 
k tomuto pohanskému 
tzv. sviatku a jeho vplyve 
na naše deti sme sa po-
rozprávali s prof. Maxom 
Kašparů, premonštrátskym 
diakonom a psychiatrom.

Keď trpia 
nevinní
Sýria. Slovo, ktoré rozdeľuje aj nás Slová-
kov. Jedni sú za to, aby odstúpil miestny 
prezident, iní sú proti zasahovaniu iných 
štátov do vnútorných vecí Sýrie. Všetko 
sa to vyhrotilo, keď sa zistilo použitie che-
mických zbraní či zapájanie sa radikálov 
do bojov na strane vzbúreneckých vojsk, 
či „svätá“ prostitúcia tuniských dievčat, 
ktoré si týmto svojím konaním „zabezpe-
čili“ vstupenku do neba.

Všetko toto má jeden spoločný znak 
známy aj z nedávnej histórie Slovenska 
– účel svätí prostriedky. Lenže v Božích 
očiach a v očiach normálneho človeka to 
tak nikdy nemôže byť. Na druhej strane 
si vytvárame takú spoločnosť, ktorá viac 
dbá na práva mocných, šikovných, hoc aj 
zločincov, než na práva normálnych ľudí, 
zvlášť nevinných detí.

No čo môžeme čakať od spoločnosti, 
ktorá zabíja svoje vlastné deti? Bude sa 
vari starať o tie cudzie? Alebo bude aj 
na ich úkor presadzovať svoje požiadavky, 
nálady a ambície? Úplne jednoznačne 
môžem povedať, že bude. Dnešná spo-
ločnosť nehľadí na obete, ktoré nevedia 
či nemôžu kričať. Dôležitejší sú krikľúni. 
A tak islamisti nemajú problém v ken-
skom Nairobi pozabíjať deti, ba aj tehotnú 
ženu. A na druhej strane kresťania z USA 
zasa nemajú problém priamo či nepriamo 
privodiť smrť tisícom detí v Sýrii. Veď to 
sú iba akési podružné straty.

No zvlášť deti potrebujú jesť. A tento 
konflikt, ktorý bol možno aj umelo vyvo-
laný, prináša veľký problém – jedni ľudia 
bojujú, iní umierajú, ďalší sa strachujú 
o svoj život a nikto nemá v tom diabol-
skom víre čas na to, aby zasial, staral sa 
a nakoniec zožal úrodu. A tak nečudo, že 
miliónom detí v Sýrii hrozí podvýživa, ke-
ďže konflikt v krajine vstupuje do tretieho 
roka a produkcia potravín kolabuje. Infor-
movala o tom agentúra AP s odvolaním sa 
na správu medzinárodnej humanitárnej 
organizácie Save the Children (Zachráňte 
deti).

Z jej varovnej správy vyplýva, že každé 
dvadsiate dieťa v okolí Damasku trpí 
ťažkou podvýživou. Nedostatok základ-
ných potravín sprevádza prudké zvýšenie 
ich cien. Lenže na pomoc pre odkázaných 
ľudí v Sýrii treba každý týždeň 30 miliónov 
dolárov. A na to už mocní sveta nemysleli, 
keď spustili tento konflikt. Alebo áno?

Juraj Gradoš
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16. novembra 2013 oslavuje  
náš emeritný prešovský biskup  

Ján Hirka  
svoje 90. narodeniny.  

Pri tejto príležitosti mu v mene  
redakcie i v mene čitateľov Slova 

prajeme pevné zdravie, Božie 
požehnanie a všetko potrebné k spáse, 

aby podľa vzoru starca Simeona žil 
svoj život v Božej prítomnosti s mysľou upretou na Krista.

Živite ľudije, na blaho svita našomu jepiskopu mnohaja lita!
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Mínové pole
Neviem, či ste niekedy zažili nečakaný výbuch. Ja nie, ale musí to byť niečo strašné. Pamä-
tám si, ako v istej dedine mnoho rokov po skončení vojny vyplavila povodeň mínu. Míny 
a mínové polia sú zákerné, pretože je len veľmi ťažké odhadnúť, kedy a kde to vybuchne (sta-
čí jeden chybný krok). Rozmiestňujú sa v teréne zvyčajne pod povrchom alebo na morskom 
dne. Je ich množstvo druhov (tie morské napríklad reagujú na magnetické pole, tlak alebo 
zvuk motora). Ak sa zvýši intenzita podnetu, mína vybuchne. Ich odstránenie a bezpečné 
zneškodnenie si vyžaduje odborníka. Tá v spomínanej dedine našťastie nevybuchla.

Život v manželstve prináša množstvo 
situácií, ktoré by sme mohli nazvať 
„vojnovým stavom“. Aj keď si to nikto 

z partnerov neželá, zrazu sa ocitnú proti 
sebe a zraňujú sa. Každé zranenie sa môže 
stať takou mínou, ktorá čuší skrytá pod po-
vrchom a vybuchne v najmenej očakávanej 
a nestráženej chvíli.

nosorožec a ježko
Ak nás niekto zraní, prvým pocitom je 
hnev. No navonok môžeme zareagovať 
rozličným spôsobom. V Knihe o manželstve 
manželia Leeovci rozdelili ľudí do dvoch 
skupín. Prirovnali ich k dvom zvieratám 
– nosorožcovi a ježkovi. Ak zaútočíte na no-
sorožca, ten sa k vám obráti čelom, jeho 
hnev spontánne vybúši a všetko okolo seba 
pováľa. Ježko sa pri útoku stočí do klbka 
a vystrie pichliače, ktoré tiež vedia poriadne 
zraniť. Ako reagujete vy?
„Rozumnosť krotí v človekovi jeho hnev 

a je mu na česť, že sa vie povzniesť nad 
previnením.“ (Ez 24, 11)

oko za oko
Ďalšou reakciou na zranenie je pomsta, 
odplata. Ak ty mne, tak aj ja tebe. Vo chví-
ľach emocionálneho vypätia máme túžbu 
urobiť tomu, kto nás zranil, niečo zlé. Ak 
sa necháme vtiahnuť do tejto čiernej diery, 
pohltí nás i náš vzťah.
„Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usi-

lujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi.“ 
(Rim 12, 17)

V ulite
Strach, ktorý nastupuje ako tretia reak-
cia, nás vovedie do izolácie. Sťahujeme sa 
do seba v strachu, aby sme neboli v budúc-
nosti zraňovaní, prestávame komunikovať 
a „púšťať si partnera k telu“. Uzatvárame sa 
do ulity, kde sa netvorí perla, ale kamenné 
srdce.
C. S. Lewis povedal: „Milovať znamená 

byť zraniteľný. Milujte niekoho a vaše 
srdce bude iste trpieť, ba môže byť aj 
zlomené. Ak si chcete byť istí, že zostane 
nedotknuté, nesmiete ho dať nikomu, 
dokonca ani zvieraťu nie. Starostlivo si ho 

zabaľte koníčkami, drobnými pôžitkami; 
vyhnite sa všetkým románikom, zamknite 
si ho bezpečne do skrinky alebo truhlice 
svojho sebectva. Ale v tejto skrinke – 
bezpečnej, tmavej, nehybnej, neprieduš-
nej – sa zmení. Nebude zlomené; zostane 
neoblomné, nepreniknuteľné, nezmeni-
teľné.“
„...v láske niet strachu a dokonalá láska 

vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, 
a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.“ (1 Jn 
4, 18)
„Strach z ľudí kladie nástrahu, ten však, 

kto dôveruje v Pána, bude bezpečný.“  (Prisl 
29, 25)

Vina
Spolu s ostatnými pocitmi nás po zranení 
sprevádza aj pocit viny. Ak si nepriznáme 
svoj podiel na zranení partnera, dostáva 
tento pocit silu ničiť. A aj keď sme v pozícii 
zraneného, tiež  kdesi v hĺbke tušíme, že 
nezvládnuté situácie a rana od partnera 
je sčasti aj reakciou na naše postoje. Toto 
vytvára aj na druhej strane skrytý pocit viny.

„Obráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, 
veď pre svoju vinu si upadol!“ (Oz 14, 2 – 3)

Hnev, odplata, strach a pocit viny
Tieto štyri dôsledky nás neustále sprevá-
dzajú, ak nás niekto zraní a svoje zranenie 
neriešime. Môžu driemať pod povrchom 
každého manželstva ako výbušnina. Na-
vonok môže všetko vyzerať úhľadne. Ako 
napríklad v dobre udržiavanej záhrade. No 
obaja partneri musia po nej kráčať veľmi 
opatrne, lebo nikdy nevedia, kde sa práve 
nachádza mína, ktorá im vybuchne pod no-
hami. A toto v manželstve narúša prvotnú 
dôveru. Nastupujú výbuchy hnevu, hádky 
alebo, naopak, nedostatok komunikácie, 
tichá domácnosť, odmietanie prítomnosti 
partnera, snaha robiť všetko bez neho...

ako zneškodniť výbušninu
Predpokladám, že postup  pri odstraňovaní 
mín je takýto: Najprv musí odborník zistiť, 
o aký druh ide. Potom si premyslí, ako ju 
zneškodní, prípadne sa poradí a rozoberie 
možnosti riešenia. Nakoniec musí odstrániť 
mechanizmus, ktorý spúšťa jej činnosť. 
Záverečnou fázou je vykopanie spod zeme 
alebo vylovenie z vody.
Ak chceme riešiť mínové pole vo svojom 

manželstve, najprv ho musíme preskúmať, 
musíme sa s partnerom o zraneniach roz-
právať. Potom sa musíme požiadať o odpus-
tenie a nakoniec odpustiť jeden druhému. 
Ide o nezastupiteľný oslobodzujúci proces, 
pri ktorom sa vyplavujú emócie a odstra-
ňujú slabé miesta, ktoré by mohli postupne 
vytvoriť veľmi nebezpečný priestor. 
Ľudí, ktorí sa dlhé roky nerozprávali 

a neriešili svoje vzájomné zranenia, môže 
toto uzdravovanie viac bolieť a zabrať 
viac času. Je to ako s chorobou. Ak ju 
začneme liečiť po prvých príznakoch, 
máme veľkú šancu úplne sa uzdraviť 
v pomerne krátkom čase. Zanedbáva-
nie liečby vedie k ťažkým stavom, kto-
ré sa len veľmi ťažko dostávajú do normálu. 
„Kto poraní oko, vyženie (z neho) slzy, 

kto poraní srdce, vyvolá (bolestný) pocit. 
Kto hodí kameňom po vtákoch, odplaší ich: 
tak aj kto nadáva priateľovi, ruší priateľstvo. 
Keby si na priateľa aj meč vytasil, nezúfaj: 
lebo k priateľovi je možný návrat.“ (Sir 22, 
24 – 26)

prepáč a odpúšťam
Musíme si nájsť čas, keď môžeme s partne-
rom bezpečne hovoriť o svojich zraneniach 
a navzájom si ich odpúšťať. Tieto „krízové“ 
situácie sa tak môžu stať ďalším ohnivkom 
spájajúcim manželov. V našom manžel-
stve sme si často museli odpúšťať. Nebolo 
to jednoduché. No keď sa nám podarilo 

zneškodniť mínu, vždy ma zaplavil pocit 
uspokojenia a upevnenia nášho vzťahu. 
Takže som nakoniec Bohu ďakovala za tieto 
ťažké situácie. Pamätám si na čas pred 
manželstvom, keď sme obaja boli na du-
chovných cvičenia na rozličných miestach. 
Po dvoch týždňoch sme sa konečne stretli. 
Veľmi som sa tešila na spoločný čas. Ale len 
čo sme sa ocitli na vlakovej stanici, manžel 
mi povedal, že ešte ide s priateľmi do Tatier 
na túru. Moje nadšenie spľaslo ako sfúk-
nutý balón. Znova nastúpil do vlaku a ja 
som iba nechápavo krútila hlavou. A aj keď 
som v srdci odpustila, stále sa mi to vracalo 
ako nevyriešený problém. Až po mnohých 
rokoch sme sa k tomu vrátili a doriešili to. 
Jeden musel povedať prepáč a druhý odpúš-
ťam. Dnes sa už nad tým iba pousmejem.
„Synu, zhrešil si? – nerob to viac! – ale 

odpros aj za predošlé viny, aby ti ich odpus-
tili.“ (Sir 21, 1)
Odpustenie nie je pocit, ale rozhodnutie, 

je to teda vec vôle, nie citov. Samozrejme, že 
sú previnenia, ktoré sa odpúšťajú veľmi ťaž-
ko, napr. násilie v akejkoľvek podobe, ne-
vera, zrada, klamstvo s rozsiahlymi násled-
kami... Napriek tomu Kristus hovorí: „Lebo 
ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš 
nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neod-
pustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše 
hriechy.“ (Mt 6, 14 – 15) Netriedi, ktoré po-
klesky máme odpustiť a ktoré nie. Očakáva 
od nás ochotu odpustiť vždy. Spolu s prísľu-
bom, že nám vďaka tomu Boh odpustí naše 
hriechy, prichádza aj oslobodenie do nášho 
života. Bolesť z minulosti sa tak premieňa 
na životodarnú skúsenosť a budeme môcť 
znova voľne dýchať. Neodpustenie sa pre-
náša do všetkých našich vzťahov. Možno ste 

si všimli zmenu správania sa ľudí okolo vás, 
ktorí boli spočiatku milí a príjemní. Časom 
však ich srdce zatvrdlo, lebo neboli ochotní 
v manželstve odpúšťať. Toto potom ovplyv-
nilo aj ich vzťahy k ostatným ľuďom.
Nemyslím si, že je pravdivý výrok: Čas 

všetko vylieči. Čas dokáže iba zmierniť, 
uspať bolesti tak ako analgetikum. Keď však 
prestane účinkovať, keď príde niečo, čo nás 
vráti k starému zraneniu, bolesť s rovnakou 
intenzitou znova vystúpi z tieňa minulosti. 
Potrebujeme vyniesť svoje zranenia na svet-
lo. A odpúšťať.
Vždy je lepšie mínu vyhľadať a odstrániť, 

ako na ňu stúpiť.  n
Dada Kolesárová

ilustr. snímka: good-wallpapers.com

Piate pravidlo dobrého manželstva:  
Cvičte sa v odpúšťaní.

Homeopatia
Charakteristickou črtou faktov, spomínaných 
v predchádzajúcich článkoch o hnutí New 
age, je súkromný synkretizmus (spájanie 
rôznorodých prvkov), zahrňujúci prvky rôz-
nych kultúrnych tradícií, ktoré sú jednotliv-
com prispôsobované osobitným záujmom 
a potrebám. Prejavy pôsobenia hnutia sú 
rôznorodé. Sú to: joga, reinkarnácia, zenová 
meditácia, transcendentálna meditácia, 
viera v talizmany, viera v jasnovidcov, mágia 
a okultizmus, ezoterika, astrológia. Jednou 
z pomerne rozšírených foriem ideológie New 
Age je homeopatia, druh tzv. alternatívnej 
medicíny.

 Vo všeobecnosti v našej slovenskej spo-
ločnosti prevláda presvedčenie, že homeo-
patické prípravky nemajú vedľajšie účinky. 
Ako sa dozvieme ďalej, pravda je trochu iná. 
Tato metóda deštrukčne pôsobí na duchov-
no človeka. Spôsobuje chaos a dezorientáciu 
a dostáva ho do kontaktu s mocnosťami, 
o ktorých nemá ani tušenia (my kresťania 
však veľmi dobre vieme, že ide o zlého 
ducha, otca každého klamstva), a vopred 
netušených existenciálnych problémov.

Zakladateľom homeopatie je Samuel Hah-
nemann, nemecký lekár a fyzik, ktorý bol 
členom dvoch slobodomurárskych lóží. Svoje 
teórie zhrnul v diele Organon racionálnej 
liečby, v ktorom okrem iného tvrdí, že choro-
by sú spôsobené iba narušením duchovnej 
sily oživujúcej ľudské telo. Použitím správne-
ho homeopatického lieku dôjde k duchov-
nej – dynamickej zmene a preladeniu stavu 
pacienta. Opakovane tvrdí, že príčiny chorôb 
nie sú hmotnej povahy. Až do svojej smrti 
bol verným prívržencom deizmu.

Homeopatia je propagovaná ako nový 
neškodný liečebný systém, ale keď sa do-
staneme k jej koreňom (pre niekoho možno 
prekvapivo), stretneme sa s mágiou a veš-
tením. Dôkazom sú princípy, na ktorých je 
homeopatia postavená a z ktorých vychádza. 

Princípy:
1. Podobné sa lieči podobným (similia 

similibus curantur)
2. Zákon o riedení
3. Pretrepávanie (potencializácia)
V budúcom čísle si všetky tri princípy 

bližšie vysvetlíme.
Kamil Kardis
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Toto je boh
Po prvýkrát som pocítil Boha vo svojom srdci počas prvého 

svätého prijímania. Keď som sa vrátil od kňaza a kľakol si 
na svoje miesto, Svätý Duch ma ovial tak, že som sa musel 

podoprieť o stoličku predo mnou a sám pre seba som skonštatoval, 
že „toto musí byť Boh“. Ale nemal som nikoho, s kým by som sa 
o tom mohol porozprávať, a nevedel som to povedať ani Bohu – 
poznal som len modlitby typu Otče náš, Raduj sa...
No Boh nechcel, aby to ostalo len tak. O tri roky som prijal 

pozvanie na oázu Božích detí, z ktorej som si odniesol dve veci, 
ktoré natrvalo zmenili môj život: túžbu hrať na gitare a každoden-
nú modlitbu vlastnými slovami. Diabol takmer okamžite urobil 
protiťah: zneužívajúc prichádzajúcu pubertu začal dlhodobý tvrdý 
útok na čistotu a zároveň sýtil môj hlad po „duchovných zážitkoch“. 
Počas nasledujúcich troch rokov mi postupne odhaľoval tajomstvá 
meditácie, hladiny alfa, hypnózy, sugescie, pozitívneho myslenia, 
šamanizmu a reiki. A ako bonus som dostal zopár kníh od Dänike-
na a Butlara.
Našťastie, na ďalšej oáze ma Pán Ježiš vytrhol z okultizmu a uká-

zal mi seba. Začal som chodiť do oázového spoločenstva a po dva 
a pol roku som došiel k poznaniu, že niet inej cesty, ako úplne sa 
odovzdať Ježišovi. Pán Ježiš ma potom priviedol do biblickej školy 
a cez ňu do Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša.
Keď som odovzdal svoj život Ježišovi, diablovi sa už nado mnou 

nepodarilo vyhrať. Niežeby som už neupadol do hriechu, to nie, 
ale už sa mu nepodarilo oklamať ma natoľko, aby som mu veril 
viac ako Bohu. Skúša to aj naďalej, raz s väčšou, inokedy s menšou 
intenzitou, ale už nevyhráva. Ježiš je jediným Pánom môjho srdca 
aj života a v jeho moci môžem víťaziť. n

Martin
ilustr. snímka: D. Kolesárová
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Sv. Prokop a cyrilo-metodské dedičstvo na Sázave
Osobitné miesto medzi pokračovateľmi 
cyrilo-metodského dedičstva a obradu patrí 
Sázavskému kláštoru a jeho zakladateľovi, 
jednému z českých zemských patrónov sv. 
Prokopovi, ktorý bol podľa Letopisu sázavské-
ho mnícha „v slovanskom písme dokonale 
vzdelaný“. Podľa iného historického prameňa 
zvaného Vita maior bol Prokop vychovaný 
na Vyšehrade, kde „prekvitala škola jazyka 
slovanského“. Jednoznačne je zrejmá aj jeho 
inšpirácia východnou formou mníšskeho živo-
ta, ako aj historický vzťah Sázavského kláštora 
ku Kyjevsko-pečerskej lavre.

Sv. Prokop zomrel na sviatok Zvestovania 
Pána 25. marca 1053 a pochovali ho v Chráme 
presvätej Bohorodičky, ktorý sám vybudoval. 
Krátko po jeho smrti však nové knieža Spytih-
něv II., vášnivý obhajca latinskej cirkevno-poli-
tickej orientácie, po svojom nastúpení na trón 
roku 1055 vyhnal východných mníchov zo Sá-

zavy a na ich miesto dosadil benediktínskych 
mníchov na čele s nemeckým opátom. Na-
sledujúce knieža Vratislav II. ich však po roku 
1061 pozval späť na Sázavu. Z tohto obdobia 
sú tam prítomné i ostatky sv. Borisa a Gleba. 
V roku 1096 boli dovtedajší mnísi už definitív-
ne rozohnaní a na rozkaz kniežaťa Břetislava 
II. bol kláštor zlatinizovaný. Na jeho čelo 
bol postavený nový opát Diethard. Kronikár 
Kozmas pripomína, že latinskí mnísi „nenašli 
v kláštore iné knihy ako slovanské“, ktoré však 
boli čoskoro „celkom zničené a rozptýlené“.

Rozohnaním sázavských mníchov sa z čes-
kého územia byzantský obrad a mníšstvo vy-
tratili a naďalej sa udržiavali iba vo viacerých 
uhorských kláštoroch, kam sa pravdepodobne 
uchýlili aj niektorí z členov sázavskej komunity.

Jozef Gača
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„Ak sa má Cirkev stať presvedčivejšou svedkyňou Božieho kráľovstva, musí byť 
domovom, v ktorom sa cítime dobre, sami sebou, hoci sme kedysi boli všelijakí 
a všeličo sme popáchali. Cirkev sa musí stať domovom, kde sa tí, čo nás stretnú, 
budú cítiť vítaní.“ (Timothy Radcliffe OP)

Milá Hanka, Peťo a celé vaše 
stretko,
na záver by som vám rád 

napísal pár riadkov o nebi. Pýtate sa, prečo 
práve o nebi? Vysvetlím. Spolu s vami som 
mal možnosť prežiť dve najkrajšie chvíle 
tohto roka: premenu argentínskeho kardi-
nála Bergoglia na pápeža Františka a moje 
vyslanie do misií na Sibír. Preto sa chcem 
podeliť s ďalšou veľkou vecou v mojom 
živote. Nie, nebol som v nebi, nebojte sa.

nebo prišlo ku mne. doslova.
Som salezián. Náš zakladateľ Ján Bosco 
bol horlivý taliansky kňaz, ktorý sa pred 
150 rokmi venoval chudobným a opus-
teným mladíkom a pripravoval ich 
do života. Dnes sa tisíce ľudí po celom 
svete hlásia k jeho nadšeniu a chcú svoje 
kresťanstvo, podobne ako on, žiť v službe. 
Počas apríla putovala po Slovensku jeho 
relikvia. V roku 2015 totiž uplynie dvesto 
rokov od jeho narodenia a putovanie jeho 
relikvie je duchovnou prípravou na toto 
výročie.
Mal som milosť prežiť v prítomnosti 

relikvie niekoľko dní. Don Bosco počas 
týchto dní nikdy nebol sám. Ani vo dne, 
ani v noci. A neprichádzali k nemu iba ľu-
dia zo saleziánskeho prostredia. Mnohých 
moji spolubratia videli prvýkrát. Mnohí sa 
po rokoch k saleziánom vrátili. A na vlast-
né oči som videl, že neprišli iba kvôli sen-
zácii. V tichosti sa modlili, pokojne stáli 
v rade, viacerí prišli opakovane.
Videl som manželský pár v rokoch, videl 

som mladých aj spolubratov, ktorí sa mod-
lili celú noc. Videl som, ako si dvaja mladí 

zobrali dva dni dovolenky, aby mohli 
prísť. Videl som, ako žiaci, ktorí chceli 
zdrhnúť z programu, zostali až do kon-
ca, aj na omši. Videl som, ako si viacerí 
protestanti prišli uctiť relikviu. Videl som 
a nechápal som. Čo ich priťahuje? Prečo 
prichádzajú? Náš provinciál, ktorý chodil 
s relikviou počas troch týždňov po celom 
Slovensku, si písal denník. Jeden z refré-
nov, ktorý opakoval takmer v každom mes-
te, bol: „Svätosť je príťažlivá“. Na záver 
putovania napísal don Boscovi list, ktorý 
ukončil slovami: „Keď mi zomrela mamka, 
povedal som na jej pohrebe – nebo je pre 
mňa teraz oveľa bližšie, lebo je tam niekto, 
koho poznám. Teraz k tomu pridávam – 
don Bosco, nakazil si ma svojou svätosťou, 
pri tebe som zažil kúsok neba. Prajem po-
žehnané putovanie a teším sa na stretnu-
tie. Dovidenia.“

Hanka, Peťo,
toto bola aj pre mňa dostatočná odpo-

veď. Sväto prežitý život je príťažlivý aj sto 
rokov po smrti. Hociktorý svätec alebo 
svätica sú príťažliví, pretože sú Boží. Nie 
žeby som tomu neveril, ale počas deviatich 
rokov svojho kňazstva som sa tak trocha 
hanbil rozprávať o svätosti. Prišlo mi to 
také nadsadené, mal som strach, že budem 
seba aj druhých skôr odrádzať. Don Bosco 
za pár chvíľ moju pokrivenú predstavu 
narovnal. Urobil ju príťažlivou.
„Chcem vás vidieť šťastných tu 

i v nebi.“
Toto bola jedna z jeho obľúbených 

vetičiek, ktorú opakoval svojim mladým. 
Dostať sa do neba je ľahké, jednoduché. 
Mnohí mladí tomu uverili. Žili zbožne, 

v milosti (chodili na spoveď a na prijí-
manie), boli dobrí študenti a boli veselí, 
vedeli sa tešiť, videli veci pozitívne.
„Kresťania sa nelíšia od ostatných ľudí, 

ani krajom, ani rečou, ani spôsobom 
života. Lebo neobývajú vlastné mestá, 
nepoužívajú nijakú osobitnú reč ani nežijú 
nejakým nápadným životom. Toto učenie 
nevynašli oni dajakým rozumovaním alebo 
úsilím bádavých ľudí ani nehája ľudskú 
náuku ako niektorí. Obývajú aj grécke, aj 
barbarské mestá podľa toho, ako komu 
určil osud. V obliekaní a strave, ako aj v os-
tatných oblastiach života sa držia domoro-
dých obyčají, no ukazujú obdivuhodný, ba 
podľa všeobecnej mienky až neuveriteľný 
životný postoj. Bývajú vo svojej vlasti, ale 
ako cudzinci... Každá cudzia krajina je ich 
vlasťou a každá vlasť cudzinou.“ Tieto slová 
napísal pred osemnástimi storočiami ne-
známy kresťan v Liste Diognetovi. A takto 
vnímame náš postoj dodnes.
Otázka znie, či je aj na našom živote 

niečo také, nad čím iní žasnú.
Či my sami berieme naše kresťanstvo 

ako niečo zväzujúce, nudné a prekonané. 
Alebo je to niečo, čo nás napĺňa hlbokou 
nádejou, skutočnou slobodou a trvalým 
šťastím. Lebo mať nádej neznamená mať 
istotu, byť slobodný neznamená vybrať si 
jednu z možností a byť šťastný neznamená 
zažiť príjemnú emóciu.
Dnes zažívame chvíle, podobne ako 

v čase prvotnej Cirkvi, keď nám viera 
pomáha zaujať odvážny odstup od kultúry, 
v ktorej žijeme. Ak by sa naše životy v ni-
čom nelíšili od životov našich neveriacich 
kamarátov, naša viera by bola prázdna. 
Naše reči o tom, že veríme v Boha, by boli 
prázdnym mlátením slamy.
Ľudia musia na našom živote vidieť, 

že je niečo, čo nám dáva zmysel.
Milí mladí priatelia! Prajem vám, aby ste 

osobne, ale aj ako partia nachádzali zmysel 
svojho života v Bohu. n

Maroš Peciar SDB, krátené
zdroj: www.rio13.sk
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Vzácne dary
V monastierskom Chráme sv. Michala 
v ukrajinskom Ľvove je za prestolom za-
ujímavý výjav. Zobrazuje mŕtveho Krista 
na diskose, ktorý drží živý Kristus. Túto 
ikonu a zobrazenie by sme mohli nazvať 
Ty ich prinášaš a si prinášaný – ide o veľké 
tajomstvo, ktoré sa deje pri každej liturgii 
v Cirkvi. Kristus sám je veľkňazom, ktorý 
obetuje a zároveň je obetným darom, ktorý 
je obetovaný. 

Naša cirkev to pekne vyjadruje prosbou: „Za predlože-
né (a posvätené) vzácne dary“. Na prvý pohľad alebo 
počutie by sa mohlo zdať, že ide o nejaké zveličenie, veď 

kto z nás považuje chlieb za vzácny dar, resp. víno – možno ešte 
nejaké drahšie odrody. Ale v podstate tieto dve matérie Eucha-
ristie nie sú ničím výnimočné, nie sú drahocenné, a predsa ich 
Cirkev nazve vzácnymi, drahými, drahocennými.
Prvým dôvodom tejto skutočnosti je fakt, že hoci ich 

v dnešnej dobe považujeme za úplne všedné veci, ktoré si 
možno kúpiť prakticky v každých potravinách, nejde o všedné 
veci, pretože mať chlieb a víno je vzácnosťou – na tieto potraviny 
je nevyhnutná veľká ľudská námaha, priaznivé počasie, ochota 
ľudí ich pripraviť, istý čas a trpezlivosť. Teda sú to nevšedné dary 
Božej milosti, skrze ktoré Boh udržuje náš život. 
Druhým dôvodom je skutočnosť, že práve z týchto darov sa 

stáva telo a krv nášho Boha. Teda sú vzácne tak materiálne, ako 
aj duchovne. A práve to je dôvod, prečo ich Cirkev nazýva vzác-
nymi a vynakladá veľa úsilia na to, aby ich dôstojne pripravila, 
aby neboli pripravované ako bežný chlieb, ale pri modlitbe, 
pri čítaní žalmov, s presným postupom plným symbolov, ktoré 
nám majú už od prvého momentu, už od múky či hrozna, klásť 
na srdce, že z týchto skutočností raz bude Boh.
Po takejto príprave nasleduje samotná bezprostredná príprava 

pred liturgiou nazývaná proskomídia, zahrňujúca vyrezávanie 
tzv. baránka z chleba a čiastočky za Bohorodičku, za anjelov, 
prorokov, apoštolov, biskupov, mučeníkov, prepodobných, 
nezištníkov, za spravodlivých Joachima a Annu a za svätého dňa. 
Tiež za živých a za mŕtvych a nakoniec kladie kňaz čiastočku aj 
za seba. 
Toto je úcta Cirkvi k Eucharistii. Dôležitá je už príprava, aby si 

každý človek, každý veriaci, každý kňaz uvedomil, že od počiat-
ku je to svätý chlieb, vzácny chlieb, chlieb, ktorý sa stane telom 
nášho Pána. n

Michal Bučko

katechézy | 21

Múdrosť 
vo vzťahoch
Ani ten najosamelejší človek nežije ako 
na opustenom ostrove. Sme súčasťou 
vzťahov. Viac alebo menej bližších. Práve 
stretnutia s ľuďmi nám ukazujú pravdu 
o nás a vedú k potrebe pokánia.

Sme ako niekoľkokrát zlomená kosť, zrastená nakrivo tak 
veľmi, až nie je schopná pohybu. Treba nás opäť zlomiť 
a nechať zrásť. Toto sa deje vo vnútri Cirkvi. V spoločen-

stve, ktoré nastavuje zrkadlo a sprevádza nás týmto narovnáva-
ním. Ľudia z Cirkvi sú naozaj tí, ktorí môžu hovoriť do nášho 
života. A od ktorých si to aj necháme. Ale čo „svet“? Ako sa 
správame k ľuďom, ktorí sú „mimo“?
Jedným z postojov kresťanov je, že sa izolujú od svetských 

vzťahov, nakoľko sa dá. V akejsi bubline si vytvoria vzťahy 
s ľuďmi, ktorí zmýšľajú podobne. Je to prirodzené a určite nie 
zlé. Veď práve spoločenstvo Cirkvi je miesto, ktoré nám pomô-
že žiť zdravý „narovnaný“ život. Podstatné ale je, čo spravíme 
ďalej. Lebo často sa ocitáme v uvažovaní na línii „my – oni“, 
„kresťania – svet“, a najmä svet, od ktorého sa treba oddeliť 
a ktorý treba evanjelizovať, napraviť. Túto dištanciu potom 
dávame iným pocítiť.
Vo vnútri spoločenstva sa cítime istí, sebavedomí, lebo sme 

„pri svojich“. Nenazvú nás čudákmi. V komunikácii so svetom 
túto sebaistotu strácame a vlastné komplexy potom len oblie-
kame do rôznych prevlečení (od izolácie po extrém násilnej 
evanjelizácie). Viac sa staráme o svoj vlastný obraz (hoci aj 
o obraz o vlastnom kresťanstve vo vlastných očiach), ako o dob-
ro človeka vedľa nás.
Zodpovednosti za iných sa musíme naučiť. Aby sme neboli 

ako Jonáš, ktorý sa vzpiera ceste do Ninive. Ktorý sa hnevá, že 
sa Boh zľutoval nad neveriacimi. Ktorý si chcel žiť v bezpečí 
svojej viery. O tejto zodpovednosti mnohí vieme. Lenže výraz 
„slon v porceláne“ je neraz výstižným pomenovaním našich 
evanjelizačných snáh. Písmo nás učí, že máme byť múdri 
v „oddeľovaní sa“ od sveta. Pavol to vysvetľuje Korinťanom, 
keď hovorí: „Napísal som vám v liste, aby ste sa nestýkali so 
smilníkmi. Pravda, nie so smilníkmi tohto sveta či s chamtiv-
cami, s lupičmi alebo modloslužobníkmi, to by ste museli ujsť 
z tohto sveta. Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali 
s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslu-
žobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď 
prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?!“ (1 Kor 5, 9 – 1). 
Teda nemôžem chcieť, aby svetskí ľudia dodržiavali kresťan-
ské zásady, lebo im nemusia byť prirodzené. Nie je namieste 
pohoršovať sa, keď si svetský zaľúbený pár prejavuje svoje city 
na verejnosti, pretože on má morálne mantinely nastavené 
inak ako kresťan. Je však namieste napomenúť o posunutých 
hraniciach toho, o kom vieme, že je „bratom“, teda že má 
osobnú skúsenosť s Bohom a živý vzťah s ním. Potrebujeme 
teda múdrosť v poznaní vnútorného sveta ľudí, s ktorými sme 
v kontakte, a ich postupnom vedení k poznaniu pravdy. n

Valéria Juríčková

spiatočná cesta
Keď Metod so svojím malým 

sprievodom prechádzal Koru-
tánskom, všimli si ho franskí 

kňazi, ktorí už dostali jasné inštrukcie. 
Zalarmovali miestneho grófa a ten sa 
s ozbrojencami ponáhľal za arcibis-
kupom. Len čo ho zastihli, oznámili 

mu, že ho franský kráľ Ľudovít pozýva 
k sebe. Metod chcel prepustiť svojich 
sprievodcov, no oni mu to nedovolili. 
A tak sa nik nedozvedel, čo sa s ním 
stalo.
I odviedli vojaci Metoda pred Ľu-

dovíta, ktorý sedel na tróne a po jeho 
pravici i ľavici sedeli salzburský 
arcibiskup Adalvín, pasovský biskup 
Hermanrik, frizinský biskup Anno 
a brixenský biskup Lantfield so svojimi 
pomocnými biskupmi. Dozvedeli 
sa, že ho pápež Hadrián II. vysvätil 
za arcibiskupa pre Panóniu a Mora-
vu. Vtedy sa ozval Adalvín: „Kto si, 
človeče, že si robíš, čo chceš? V našej 
oblasti učíš.“

Metod však odpovedal: „Ja sám, ak 
by som vedel, že je vaša, bol by som ju 
obišiel. Lenže ona patrí svätému Pet-
rovi. Ak však vy, pravdu povediac, zo 
žiarlivosti a lakomstva okupujete staré 
územia proti zneniu kánonov a kladie-
te tak prekážky Božiemu učeniu, dajte 
si pozor, aby ste si v snahe preraziť 
železnú horu kosteným temenom 
(hlavy) nevyliali svoje mozgy.“
Nato mu zlostne odvetil Hermanrik: 

„Zle dopadneš!“
On odpovedal: „Pravdu hovorím aj 

pred cisármi a nehanbím sa, ale vy si 
voči mne počínate svojvoľne. Nie som 
predsa lepší ako tí, ktorí v mnohých 
bolestiach prišli o svoj život, lebo 
hovorili pravdu.“
Na každý útok svojich sudcov Metod 

pohotovo a múdro reagoval. Keď útoky 
neprestávali, kráľ zdvihnúc hlavu po-
vedal: „Netrápte môjho Metoda, lebo 
sa už ako pri peci spotil.“
On povedal: „Je to tak, panovník. 

Keď kedysi ľudia stretli spoteného 
filozofa, pýtali sa ho: ,Prečo sa potíš?’ 
On odpovedal: ,S nerozumnými ľuďmi 
som sa sporil.’“
„Čože? Ako sa to rozprávaš s kráľom?! 

Čo si to dovoľuješ?“ osopili sa na Me-
toda všetci biskupi. Kráľ sa nahneval, 
vstal a odišiel. Vtedy si Adalvín zavolal 
stráže a nakázal Metoda v tichosti 
odviesť do kláštora v Švábsku, kde mal 
byť zatvorený, kým im neustúpi.
Keď ho zatvorili do cely, Metod 

sa úpenlivo modlil najmä za svojich 
sprievodcov, no i za učeníkov, kto-
rých už po prvej návšteve Ríma poslal 
na Moravu i do Panónie ku Koceľovi. 
Vo väzení sa mu jeho trýznitelia vy-
smievali, nechceli mu dovoliť ani sláviť 
svätú liturgiu.

Keď ubehli asi tri roky, Metod osla-
bený trápením a ukrutnosťou správa-
nia začul na chodbe množstvo krokov. 
Myslel si, že ho idú zasa vypočúvať. 
Dvere sa otvorili a v nich sa objavila 
nová tvár. „Okamžite mu pomôžte, 
oblečte ho a postarajte s oň!“ ozval sa 
cudzí hlas. Žalárnici rýchlo urobili, čo 
im cudzinec nakázal. Metod dostal 
svoje šaty i doniesli mu najesť. Keď 
zosilnel, spýtal sa: „Kto si?“
„Pavol z Ankony. Poslal ma sám Svä-

tý Otec Ján VIII., len čo sa cez Anas-
tázia dozvedel, že tu držia akéhosi 
arcibiskupa vo väzení.“
„Nerozumiem,“ odvetil Metod.
„Prednedávnom navštívil Ľudovíta 

Agathos, vyslanec konštantínopolské-
ho cisára, a ten sa to dozvedel od strá-
ží. A keďže ste sa stratili a nedošli ku 
Koceľovi, a ani váš sprievod, Mora-
vania vás hľadali. Nakoniec sa práve 
v čase, keď sme zvedeli o uväznenom 
arcibiskupovi, obrátili na nás dúfajúc, 
že ste ešte stále v Ríme.“
„A čo moji sprievodcovia?“
„Aj tých sme nakázali prepustiť. 

Niektorí sú tu, iní inde. No nájdeme 
ich všetkých.“
„Chcem ich vidieť,“ povedal Me-

tod a vstal. Keď vošli do priestrannej 
izby, zbadal tam svojich sprievodcov 
a Adalvína, ako sa spolu rozprávajú. 
Zachytil iba slová: „Povedzte Koceľovi: 
,Ak budeš mať tohto muža u seba, 
nezbavíš sa nás v dobrom.’“
Smutný Metod sa otočil a odišiel 

z izby. Ale tí, čo ho súdili, neušli súdu 
svätého Petra, lebo všetci štyria bisku-
pi do roka zomreli. n

Juraj Gradoš
snímka ikony M. Klimčáka

20 | príbeh

Výdavok
Stojím v rade s nákupom „u Číňana“. Za štvoreurový nákup platím dvadsiatkou. 
Pokladníčka, príbuzná majiteľa, práve počíta niečo v kase, tak chvíľku vyčká-
vam. Keď sa ku mne obráti, naťuká tovar a ja podávam bankovku. Vtom na ňu 
zavolá kolegyňa. Odpovie jej a otočí sa ku mne. Zrazu zneistie. „Koľko pani dala? 
Päťdesiat?“ Za pár stotín sekundy sa vo mne odohrá krátky boj s pokušením, 
kým poviem pravdu. „Nie, dvadsať.“ „Aha, ďakujem.“ Pousmeje sa a vydáva mi 
zvyšok. Ešte chvíľu po východe ma prenasleduje myšlienka, čo by som robila 
s trojnásobkom výdavku. Svedomie však prebije moju žiadostivosť. A po prícho-
de domov nájdem v bunde „stratenú“ päťku. 

Mária Pihuličová

Žobrák
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k nohám a prosil ho, aby šiel do jeho 
domu... (Lk 8, 41)
Do domu, v ktorom bývame, si pozývame 
príbuzných, priateľov a známych. S po-
zvanými hosťami sedíme, rozprávame sa, 
oslavujeme alebo smútime. Príležitostí 
na stretnutia je veľa. Sme ako Jairus? Túži-
me po tom, aby bol Kristus naším hosťom? 
Potrebujeme Krista v našich rodinách, 
manželstvách, školách, práci, štáte? On 
čaká na naše pozvanie a nepotrebuje žiadne 
pohostenie, dary, ale jedine otvorené srdce 
človeka. Pozvime vzácneho hosťa, ktorý 
chce byť s nami a ktorý nás zahŕňa láskou, 
pokojom, požehnaním a Božími milosťami.

Liturgia: Hlas 7. Predobr. antifóny a bla-
ženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 150; PZ: 104; 
HP: 105)

PONDELOK 4. november
Prepodobný Joannikios Veľký 
Svätí mučeníci Nikander a Hermaios

Čítania: 2 Sol, 1, 1 – 10, zač. 274; Lk 12, 13 – 
15. 22 – 31, zač. 65

Dajte si pozor a chráňte sa všetkej 
chamtivosti! Lebo ak má človek hojnosť 
všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo 
má. (Lk 12, 15)
Ježiš vystríha pred chamtivosťou a ma-
jetkami. Myslenie človeka je zamerané 
na potrebu mať, vlastniť. Bohatstvo môže 
urobiť z človeka chamtivého a skúpeho. Som 
vnímavým na potreby druhých?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka (HS: 154; PZ: 108; HP: 109)

UTOROK 5. november
Mučeníci Galaktión a Epistémia

Čítania: 2 Sol 1, 10b – 2, 2, zač. 274b; Lk 12, 
42 – 48, zač. 68

Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svo-
jom príchode nájde tak robiť. (Lk 12, 43)
Ak človek slúži Bohu, je služobníkom. 
Ak slúži diablovi, stáva sa otrokom. Túto 
skutočnosť zažívame každý deň, konkrétne 
v tom, čo konáme a ako sa rozhodujeme. 
Musíme si však uvedomiť, že všetko, čo 
máme, nám dáva Boh, ktorý túži po tom, aby 
sme konali podľa jeho vôle. Skúsme sa občas 
pozrieť na naše skutky. Kam sú nasmerované 
a s akým úmyslom ich konáme? Plnením 
Božej vôle sa stávame Božími sluhami.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 6. november
Vyznávač Pavol, konštantínopolský 
arcibiskup

Čítania: 2 Sol 2, 1 – 12, zač. 275; Lk 12, 48b 
– 59, zač. 69

Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo 
chcem? Len aby už vzplanul! (Lk 12, 49)
Ježiš priniesol na zem oheň. Nejde o ni-
čiaci, ale o zachraňujúci oheň. Je to oheň 
lásky k Bohu a lásky k človeku. Najviac mu 
prekáža vzbĺknuť a rozšíriť sa pre duchovnú 
vlažnosť. Preto je medzi ľuďmi ešte toľko 
chladu, tmy a málo ochoty na zmenu. Ak by 
bol Boží oheň v nás, potom by nechýbal v ro-
dinách, spoločnosti a vo svete. Je pred nami 
výzva ešte viac sa priblížiť ku Kristovi, ktorý 
oheň priniesol a túži po tom, aby vzplanul.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 7. november
Tridsiati traja mučeníci z Melitíny 
Prepodobný Lazár, divotvorca

Čítania: 2 Sol 2, 13 – 3, 5, zač. 276; Lk 13, 
1 – 9, zač. 70

Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť 
pokánie, všetci podobne zahyniete. (Lk 
13, 3)

Koľko tragédií sa stane každý deň! Počú-
vame o tom z masmédií. Napriek tomu sa 
nedokážeme alebo nechceme poučiť a byť 
opatrnejší. Nešťastie je často opisované 
ako trest od Boha, ale Boh človeka netrestá. 
Človek si vlastným konaním vyberá, čo chce. 
Ježiš nás vyzýva k tomu, aby nás nešťastie 
iných ľudí viedlo k pokániu. Teda k zmene 
nášho zmýšľania, postoja, reči a životného 
cieľa. Majme ochotu a túžbu poučiť sa kaž-
dý deň z toho, čo sa deje okolo nás.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka (HS: 157; PZ: 112; HP: 113)

PIATOK 8. november
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Micha-
lovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Čítania: Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16 – 
21, zač. 51a

Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch 
a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa, 
a nič vám neuškodí. (Lk 10, 19)
Had a škorpión sú symboly nebezpečenstva. 
Človek, ktorý je pod Božou ochranou, sa 
nemusí báť pôsobenia zlého ducha. Boh je 
silnejší, a preto diabol nemá nijakú moc 
zmocniť sa človeka.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Tropár beztelesným, Sláva, kondák bezte-
lesným, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten beztelesným. Myrova-
nie. Voľnica (HS: 298; PZ: 272; HP: 288)

SOBOTA 9. november
Prepodobná Matróna

Čítania: Gal 1, 3 – 10, zač. 199; Lk 9, 37 – 
43a, zač. 46

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené 
pokolenie, dokedy mám byť ešte s vami 
a trpieť vás?“ (Lk 9, 41)
Azda sme už v živote počuli slová: „Si 
neschopný, s tebou sa nedá robiť, neviem, 
ako to bude ďalej“. Nič príjemné. Takúto 
nepríjemnú vetu adresoval Ježiš apošto-
lom. Netajil, že ho trápia. Tieto tvrdé slová 
povedal, aby sa spamätali a napravili, kým je 
ešte čas. Stále, keď Ježiš napomína a karhá, 
robí to preto, aby človek videl, že ho miluje 
a záleží mu na ňom. Aj rodičia musia pri 
výchove karhať dieťa s láskou, aby videlo 
a cítilo, že im na ňom záleží.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 10. november
Dvadsiata piata nedeľa po Päťdesiatnici 
Apoštol Erast a spoločníci

Čítania: Ef 4, 1 – 6, zač. 224; Lk 10, 25 – 37, 
zač. 53

Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa 
opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“ (Lk 
10, 29)

Na otázku, kto je náš blížny, odpovedá Ježiš 
Kristus podobenstvom o milosrdnom Sa-
maritánovi. Mnohokrát pekne rozprávame 
o pomoci, láske a priateľstve. Keď sa naskyt-
ne príležitosť preniesť slová do konkrétneho 
skutku, zisťujeme, aké je to ťažké a hľadáme 
dôvody, prečo sa to nedá. Mojím blížnym sú 
ľudia, s ktorými sa stretávam, ktorí ma po-
trebujú. Ako ťažko sa nám ponúka pomoc, 
ale ponúknutú pomoc prijímame ochotne. 
Ľudia si majú pomáhať a byť jeden druhému 
oporou. Aký je môj osobný vzťah k Bohu, 
taký premietam aj do vzťahu k blížnemu. 
Neospravedlňujme si svoje skutky, ale zapie-
rajme svoje pohodlie a prejavujme lásku.

Liturgia: Hlas 8. Predobrazujúce antifóny 
a blaženstvá. Tropár z hlasu, Sláva, kondák 
z hlasu, I teraz, podľa predpisu. Prokimen, 
Aleluja a pričasten z hlasu (HS: 152; PZ: 106; 
HP: 107)

Pavel Sirotňák

PONDELOK 28. október
Mučenica Paraskeva z Ikónia

Čítania: 1 Sol 2, 20 – 3, 8, zač. 267; Lk 11, 29 
– 33, zač. 59 (rad.); 2 Kor 6, 1 – 10, zač. 181; 
Lk 7, 36 – 50, zač. 33 (Paraskeve)

Toto pokolenie je zlé pokolenie. (Lk 11, 29)
Veľmi často sa pri rozhovoroch rozpráva 
o tom, aká je mladá generácia. Prejavuje 
neúctu voči starším, zmýšľa a túži po veľmi 
modernom a pohodlnom živote. Nemôže-
me povedať, že všetci mladí sú zlí. Skutky, 
ktoré môžeme vidieť v živote človeka, nám 
prezradia, aký je to človek v skutočnosti. Je 
môj život príkladom pre mladého človeka 
a druhých?

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Tropár 
Paraskeve, Sláva, kondák Paraskeve, I teraz, 
podľa predpisu. Prokimen, Aleluja a pričas-
ten Paraskeve (HS: 294; PZ: 267; HP: 280)

UTOROK 29. október
Prepodobná mučenica Anastázia 
Prepodobný Abramios Zatvárateľ

Čítania: 1 Sol 3, 9 – 13, zač. 268; Lk 11, 34 – 
41, zač. 60

Ak bude celé tvoje telo vo svetle a ani 
jedna jeho časť nebude vo tme, celé bude 
jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím 
svetlom. (Lk 11, 36)
Svetlo dáva často rešpekt pred konaním zla. 
Kristus je pre človeka svetlom, ktoré nám 
svieti, a v ktorého svetle chceme kráčať. Ak 
vyjdeme z Kristovho svetla, už sa nachádza-
me v hriechu, ba čo viac, v nebezpečenstve 
duchovnej smrti. Kráčajme pod Kristovým 
svetlom a  nemusíme sa obávať úrazu a tá-
pania v neistote.

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka (HS: 155; PZ: 109; HP: 110)

STREDA 30. október
Mučeníci Zenóbios  
a jeho sestra Zenóbia

Čítania: 1 Sol 4, 1 – 12, zač. 269; Lk 11, 42 – 
46, zač. 61

No beda vám, farizeji, lebo dávate desiat-
ky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale 
spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! 
(Lk 11, 42)

Koľkokrát v živote sme už počuli alebo po-
vedali: „Na tomto svete niet spravodlivosti“. 
My ľudia však presadzujeme svoju ľudskú 
spravodlivosť, ktorá je nedokonalá a neraz 
ublíži nášmu blížnemu a aj nám samým. 
Spravodlivosť musí byť spojená s láskou 

a obetou. Vtedy človek môže zakúšať to, 
že má výchovný charakter a človeka mení 
k lepšiemu. Som spravodlivý sám k sebe aj 
k ostatným? Pristupujem k nim s láskou?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo stredy (HS: 156; PZ: 111; HP: 112)

ŠTVRTOK 31. október
Hieromučeník Teodor Romža

Čítania: Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Lk 12, 32 
– 40, zač. 67

Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše 
srdce. (Lk 12, 34)
Veľmi často sa ženieme za materiálnymi 
vecami. V živote sa nedokážeme zaobísť bez 
materiálnych vecí, slúžia nám a pomáhajú. 
Nesmieme sa však nimi nechať zotročovať. 
Skutočným a pravým pokladom pre kres-

ťana je Boh. Je to poklad, ktorý nám nikto 
nemôže zobrať. Na tento poklad nepotrebu-
jeme zámku alebo účet v banke. Stačí nám 
otvorené srdce, ktoré bude každý deň viac 
a viac túžiť po Bohu. Celým naším bytím 
sa preto snažme o tento poklad a všetko 
ostatné dostaneme, pretože Boh vie a vidí, 
čo potrebujeme na život. Očistime teda naše 
srdce od honby za pominuteľnými vecami 
a nechajme priestor na skutočný poklad.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny a bla-
ženstvá. Menlivé časti Teodorovi (HS: 296; 
PZ: 269; HP: 284)

PIATOK 1. november
Divotvorcovia a nezištníci  
Kozma a Damián

Čítania: 1 Sol 5, 9 – 13. 24 – 28, zač. 272; Lk 
12, 2 – 12, zač. 63 (rad.); 1 Kor 12, 27 – 13,8a, 

zač. 153; Mt 10, 1. 5 – 8, zač. 34b (sv.)

Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude 
zapretý pred Božími anjelmi. (Lk 12, 9)
Myslím si, že každý človek sa minimálne 
raz v živote za niekoho hanbil až tak, že sa 
k nemu nepriznal. V tento deň si spomí-
name na našich zosnulých, navštevujeme 
cintoríny a modlíme sa za nich. Tým, že 
prídeme na cintorín, modlíme sa a zapálime 
sviečku pri hrobe, sa verejne priznávame 
k tomuto zosnulému. Vynára sa nám 
otázka: „Prečo ľudia zapierajú Boha, prečo 
sa hanbia za vieru?“ Ide o našu slabú vieru, 
ktorú v tomto Roku viery máme posilňovať 
a upevňovať. Diabol túži a snaží sa v živote 
človeka dosiahnuť to, aby sa hanbil za vie-
ru a Boha. Dnes je už nemoderné chodiť 
do chrámu, modliť sa doma a už vôbec 
nie prežehnať sa pred jedlom v reštaurácii 
alebo pred chrámom. Nehanbime sa, že sme 
kresťanmi, práve naopak, buďme na to hrdí 
a vďační Bohu. Vyprosujme si od Boha silu 
byť na každom kroku jeho svedkom.

Liturgia: Predobr. antifóny a blaženstvá. 
Menlivé časti nezištníkom. Zdržanlivosť 
od mäsa (HS: 296; PZ: 271; HP: 286)

SOBOTA 2. november
Mučeník Akindyn a spol.

Čítania: 2 Kor 11, 1 – 6, zač. 191; Lk 9, 1 – 6, 
zač. 40

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali 
evanjelium a uzdravovali. (Lk 9, 6)
Počas života na zemi navštívime viacero 
miest, štátov a niekedy aj kontinentov. 
Cestujeme za prácou alebo dovolenkou. 
Pri týchto našich cestách sa stretávame 
s rôznymi ľuďmi. Zažívame rôzne situácie. 
Stále však treba zostať kresťanmi – Božími 
deťmi a o tom majú hovoriť naše postoje, 
slová a skutky. Svojím životom máme sved-
čiť o Kristovom evanjeliu. Ako je to s mojím 
svedectvom?

Liturgia: Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty (HS: 160; PZ: 115; HP: 115)

NEDEĽA 3. november
Dvadsiata štvrtá nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Mučeníci biskup Akepsimas, pres-
byter Jozef a diakon Aitalas. Založenie 
Chrámu sv. veľkomučeníka Juraja 
v Lydde

Čítania: Ef 2, 14 – 22, zač. 221; Lk 8, 41 – 56, 
zač. 39

Tu prišiel muž, menom Jairus, ktorý bol 
predstaveným synagógy. Padol Ježišovi 
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starozákonná 
svätá Trojica
Mozaika starozákonnej Svätej 

Trojice z chrámu San Vitale 
v Ravenne z pol. 6. stor. v po-

rovnaní s výjavmi v katakombách Via 
Latina v Ríme a mozaikou v chráme Santa 
Maria Maggiore oveľa jasnejšie poukazuje 
na symbolický význam navštívenia troch 
anjelov u Abraháma. Spomenutá moza-
ika zobrazuje na ľavej strane v dverách 
stojacu Sáru, ktorá pochybuje o zvestova-
nom prísľube narodenia syna. Uprostred 
je stôl s jedlom a tromi mužmi a v pravej 
časti ako doplnok obetovanie Izáka. Nor-
mandské mozaiky z „palatínskej kapln-
ky“ v Monreale pochádzajúce z 12. stor. 
poukazujú na skutočnosť, že dôraz sa 
pri interpretácii biblického textu kládol 
na anjela, zobrazeného uprostred s červe-
ným nimbom a pohľadom upriameným 
na nazerajúceho. Tento fakt zdôrazňuje 
aj nadpis výjavu: „Abrahám zbadal troch 
anjelov a klania sa jednému z nich“. 
Zmysel týchto detailov je zrejmý. A to, že 
jedným z Abrahámových návštevníkov 
bol Pán. Tak na mozaikách v Monreale, 
ako aj na mozaikách v Chráme sv. Marka 
v Benátkach z 13. stor. je evidentné, že 
návštevníkmi Abraháma sú anjelské 
bytosti, pretože majú krídla. 
Z povedaného jasne vyplýva, že by-

zantské umenie do roku 1000 vyvinulo 
dva typy zobrazenia starozákonnej Svätej 
Trojice. Prvý je tzv. angelologický, t. j. 
súvisiaci s náukou o anjeloch, kde tri 
mladé osoby rovnakej výšky a oblečené 
v podobných odevoch sú v pozícii čelom, 
pričom ich gestá sú odlišné. Tento výjav 

s troma anjelmi predstavoval symbolickú 
formu na vyjadrenie jednoty božskej 
prirodzenosti. Neskôr pribudli doplňujú-
ce zobrazenia troch chlebov a troch čiaš. 
Ako uvádza E. Sendler, na počiatku 5. 
stor. sa súbežne objavuje aj interpretácia, 
ktorá pretrvala aj po ukončení ikonobo-
rectva v 9. stor., a to kristologický typ, 
ktorý predstavoval prostredného anjela, 
a to buď v mandorle, alebo s nimbom 
lemovaným červenou farbou, čím sa malo 
vyjadriť, že Abrahám prijal návštevu 
Pána, sprevádzaného dvoma anjelskými 
poslami. 
Mozaiky z Palerma, Monrealu či Bená-

tok z obdobia 12. – 13. stor., ako aj grécky 
žaltár z 9. stor. odhaľujú všetky detaily 
predchádzajúcich typov. Až na niekoľko 
výnimiek tieto diela odvtedy niesli názov 
Presvätá Trojica. Tento nový byzantský 
typ bol dobre známy aj v Rusku, kde bola 
najslávnejšou freska od Teofana Gréka 
v novgorodskom Chráme Premenenia 
Pána z obdobia 14. stor. Na spomenutej 
freske anjel umiestnený uprostred svojimi 
krídlami akoby objímal zvyšných dvoch 
anjelov. Pred ním je na polkruhovom 
stole položená hlava teľaťa vo veľkej čaši. 
Na pravej strane prichádza Sára a nesie 
chlieb. Ľavá časť výjavu sa nezachovala. 
Spomenuté historické diela neboli 

nikdy jednoduchým pozvaním, píše E. 
Sendler, ale etapami postupného vývoja, 
ktoré privádzali nazerajúceho do tajom-
stva Svätej Trojice.  n

Milan Gábor
snímka: www.stgeorgegreenville.org
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 KOINONIA SV. JáN KRSTITEľ
Komunitná svätá liturgia
03.11. Ľubotice, cerkev (10.00)
Stretnutie pre mladých
07.11. Prešov – Opál, pastoračná miest-
nosť (17.00)
Liturgia s modlitbou za uzdravenie
10.11. Ľutina, bazilika minor (09.45) 

Domy modlitby
Prešov – GMPC, Hurbanistov 2, štvrtok, 
17.30 h, kontakt na e-mail: gbvideo@
gbvideo.sk
Humenné – Reštaurácia pod Baštou, Sta-
ničná 3, pondelok o 17.00 h
Sabinov – Krajčírsky salón Halleluja, Pre-
šovská 2, štvrtok o 16.00 h
Vranov nad Topľou – Nižný Kručov, obec-
ný úrad, štvrtok o 19.00 h
Michalovce – mestské kasárne, štvrtok 
o 16.30 h, e- mail:pietrovinne@azet.sk
Michalovce – cerkev, pondelok o 18.15 h

Bližšie informácie: 0905 382 260,  
www.koinoniapo.sk, sek@koinoniapo.sk

 spolok 
 sv. cyrila a metoda

Naši jubilanti – november
50 rokov: Ondrej Balabas, Ľubica
60 rokov: Jolana Bľandová, Malcov; Anna 
Hricová, Dlhé Klčovo; Kvetoslava Hricová, 
Dargov; Marta Jureková, Drienov; Božena 
Prokopičová, Abranovce; Tibor Szabo, 
Vranov nad Topľou; Ján Šoltes, Moravany
70 rokov: Margita Anderková, Abranovce; 
Anna Ďuríková, Vranov nad Topľou; Má-
ria Frenová, Dlhé Klčovo; Margita Proč-
ková, Stakčín; Regina Sokolová, Drienov
75 rokov: Mária Dudová, Tichý Potok; 
Veronika Malá, Cabov; Štefan Nagy, Las-
tomír; Michal Petrašovič, Klenov; Jozef 
Rosoľanka, Košice; Helena Šturáková, 
Svidník; Magdaléna Tomčáková, Markov-
ce; Imrich Varčo, Lesíček
80 rokov: Mária Behunčíková, Markovce; 
Anna Kapráľová, Stakčín; Anna Kušnírová, 
Trebišov; Ing. Michal Olexa, Košice
85 rokov: otec Oto Gábor, Prešov
90 rokov: Mons. Ján Hirka, Prešov; Mária 
Lesáková, Cabov
Skupinové členstvo
Vyzývame skupinových členov, aby si 
v zmysle stanov SSCM obnovili po desia-
tich rokoch svoje členstvo zaplatením 15 
eur na účet spolku. Tým, ktorí to neuro-
bia, bude členstvo zrušené.

výbor spolku

 JUBILEá KňAzOV
Oto Gábor, titulárny arcidekan, výpo-
mocný duchovný v Prešove – 2. novem-
ber – 85 rokov života, Peter Orenič, 
riaditeľ Eparchiálneho školského úradu 
v Košiciach – 4. november – 50 rokov 
života, Anton Vladimír Turčanik OSBM, 
duchovný rehoľného rádu pri monastieri 

otcov baziliánov v Trebišove – 8. novem-
ber – 50 rokov života, Mons. Ján Hirka, 
emeritný prešovský biskup – 16. novem-
ber – 90 rokov života, Michal Roško CSsR, 
rehoľný kňaz na odpočinku v Michalov-
ciach – 22. november – 85 rokov života

Srdečne blahoželáme a prajeme  
Mnohaja lita!

 BLAHOžELáME
Vďaka ti, Bože, za kňaza, ktorý tvoje slovo 
hlása. 1. novembra oslávi náš duchovný 
otec Karol Knap svoje životné jubileum 
– 33 rokov. Pri tejto príležitosti ďakujeme 
nebeskému Otcovi za pastiera, ktorého 
nám poslal. Svojou láskavosťou, obeta-
vosťou a dobrotou je pre nás veriacich 
veľkým vzorom a príkladom. Dovoľte 
nám, drahý otče, poďakovať sa vám pri 
tejto príležitosti za všetko, čo pre nás robí-
te. Za Božie slovo, ktoré rozsievate do na-
šich sŕdc, za rady, povzbudenia, za vašu 
ochotu a modlitby, ktoré za nás obetuje-
te. Prosíme Všemohúceho, aby vás napl-
nil milosťami a darmi Svätého Ducha, aby 
ste verne vytrvali vo svojej službe a po-
kračovali vo svojom ťažkom, ale krásnom 
povolaní ešte veľa rokov medzi nami.

veriaci z Trnavy pri Laborci

 INzERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova 
fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, 
ikon a zlátenie. Zľava z ceny. Tel: 035 / 
6593 139, 0905 389 162, www.reart.eu
_________________________________

Ponúkame 100% čistý sviští a jazve-
čí tuk a masť, prírodné antibiotiká 
– grapefruitové kvapky, masti na re-
umu a bolestivé kĺby a iné produkty 
tradičného ľudového liečiteľstva. 
www.liecivemasti.com
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Eucharistia 
z nás robí rodinu 
Božích detí
Zaiste poznáte ten krásny pocit, ktorý 
vyvoláva stretnutie pri nedeľnom obede. 
Pocit dobra sa stupňuje ešte viac, keď po dl-
hom čase zasadnú k stolu aj deti, ktoré sú 
mimo domu, alebo vzácni priatelia. Spoloč-
né stolovanie patrí k súčasti našej kultúry 
a pomáha vytvárať a rozvíjať medziľudské 
vzťahy. Jedným z najgeniálnejších odkazov 
Krista je preto jeho výzva a pozvanie k eu-
charistickému stolu: „Toto robte na moju 
pamiatku!“ Kresťania, verní tomuto pozva-
niu, sa už v čase apoštolov, najmä v nedeľu, 
stretávali pri slávení eucharistie. Viditeľne 
vytvárali jedno spoločenstvo, cítili vzájomnú 
prítomnosť a verili, že vytvárajú rodinu Božích 
detí. Nazvali ju eucharistion, čiže najvzácnejší 
dar. Pri slávení eucharistického stolovania 
verili, že je medzi nimi prítomný osobný 
Ježiš Kristus. Táto prítomnosť sa vyjadrovala 
v eucharistickom chlebe a víne, ktoré sa pri 
slávení eucharistie menia na skutočné telo 
a krv Kristovu, a tiež v spoločenstve, ktoré 
na týchto zhromaždeniach vytvárali. Ježiš 
totiž sám prisľúbil, že tam, kde sa dvaja alebo 
traja stretnú v jeho mene, bude aj on s nimi. 
Nezabúdajme, že je to tak do dnešných čias. 
My pokrstení sme nedeľnými zvonmi každý 
týždeň pozývaní k spoločnému sláveniu 
eucharistie. Počas stáročí Cirkev toto slávenie 
ozdobila prenádhernými obradmi a spevmi. 
Sme preto pozvaní nie k námahe a práci, 
ale k príjemnému relaxu. Stačí sa nechať 
unášať atmosférou, ktorá človeka obklopuje. 
Eucharistia, ktorú v chráme spoločne slávime, 
z nás robí jednu rodinu. Zhromaždení okolo 
eucharistického stola sa stávame skutočnými 
bratmi a sestrami, ktorí majú spoločne pre-
žívať čas pozemského života. Eucharistia nás 
preto pozýva, aby sme si vzájomne pomáhali 
na ceste do večnosti. Pripravuje preto medzi 
nami posvätný čas, ktorý trvá nielen počas 
jej slávenia. Pokračuje aj po ňom. Nauč-
me sa preto aj po ukončení svätej liturgie 
chvíľku zotrvať na svojom mieste. Aj keď už 
je ozajstný koniec, zachovajme v chráme 
posvätné ticho a odchádzajme mlčky. Nech 
v nás doznieva to, čo sme pred chvíľou prežili. 
Vonku, pri stretnutiach s ostatnými buďme 
srdeční a chráňme sa ohovárania. Ani potom 
nezabudnime. Sme jedna rodina, spojená 
eucharistiou.

František Čitbaj

PáPEžSKé mISIjNé DIELA
Naďalej môžete pomôcť misiám formou zbierky 

použitých poštových známok v rámci vašich farností. 
Stačí iba známku s pečiatkou vystrihnúť s min 
1 cm okrajom alebo poslať aj s obálkou, či po-

hľadnicou. NEODLEPUJTE!    
Akcia nie je časovo obmedzená.

Známky môžete potom príležitostne zaslať alebo 
doručiť do redakcie časopisu Slovo na adresu: Slovo 

– PMD,  
Hurbanistov 3, 080 01 Prešov.

Zo srdca ďakujeme všetkým darcom, školám, 
farnostiam i desiatkam jednotlivcov, ktorí 

doteraz zaslali tisíce známok. Často tí najväčší 
dobrodinci ostávajú skrytí za inštitúciami či 

iba v iniciálach v listoch. Práve túto skrytosť však 
Boh miluje. To nás vedie k tomu, aby sme vám 

poďakovali touto formou a nie výpisom všetkých 
dobrodincov. Za seba môžem povedať, že vás 

zahŕňam do svojich modlitieb i prosieb na liturgii 
a úprimne vám ďakujem za vašu pomoc i obetu.

Juraj Gradoš

Pozvánka na duchovné cvičenia
Sestry redemptoristky z Vranova nad Topľou pozývajú  

na duchovnú obnovu s názvom

Kde je moje miesto.
Kto? Dievčatá a ženy vo veku od 18 rokov.
Kedy? 8. – 10. november.
Kde? Do klauzúrneho kláštora, na miesto, v ktorom Boh hovorí a človek načúva.
Prečo? Pre rozlišovanie životného povolania. So slovom, radou a skúsenosťou je k dis-
pozícii rehoľný kňaz otec Milan Záleha CSsR.
Ako? Prihlásiť sa môžete najneskôr do 31. októbra na e-mailovej adrese 
ossrgrkat@wmx.sk alebo telefonicky na číslach 0902 072 128, 0917 350 237.

Tešíme sa na stretnutie, za ktoré sa už teraz modlíme.
-red
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krížovka skrýva preklad časti Žaltára:  
ГDи, возрaдуюсz и3 возвеселю1сz њ млcти твоeй.________________________________________________

legenda: bÁseŇ, blato, celina, cmar, hranica, hroz-
no, choroba, iskra, kabala, kabaret, kalamita, 
karanténa, karÁt, kvaka, lopÁr, matematika, obeta, 
palce, pluky, ponoŽka, poprad, posudok, psota, ra-
dosť, rodičia, satira, savana, skalÁr, slama, sorta, 
stonka, strata, stroj, sudca, tableta, tabuĽa, tÓra, 
trest, uŽovka, valach, vlasy, vlek, vÝnos, zlato, 
zloba, Žaloba, Žatva, Žilina.

tajničku osemsmerovky tvorí  31  nevyškrtaných písmen.
autor: marek pataky.

Správne riešenia z čísla 20. Krížovka: ty, pane, neopustíš 
tých, čo ťa hľadajú. Osemsmerovka: človek si myslí, že stráca 
čas, keď nerobí veci rýchlo.

Výherca: dušan chapčák z prešova. riešenia zasielajte na ad-
resu: slovo, hurbanistov 3, 080 01 prešov alebo slovo1@
grkatpo.sk.
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 28.10. (pondelok)  16.15 Univerzita tretie-
ho veku: Birmovanie 17.30 Doma je doma: 
Deti v spoloČNOSTI – Srdečnosť – popolud-
ňajšia publicistika
 29.10. (utorok)  17.10 Rehoľná abeceda 
– záznam zo zloženia rehoľných sľubov 
v Ráde menších bratov kapucínov 19.30 
Zlatá niť viery na Britských ostrovoch: 
Od mučeníkov reformácie po novodobých 
pútnikov (3) ⓬ – dokumentárna dráma 
približuje dejiny Katolíckej cirkvi vo Walese, 
kam prišli prví kresťania s rímskou armádou 
v 2. storočí po Kr. 20.10 Vnútorné uzdrave-
nie (9) – záznam zo seminára pátra Eliasa 
Vellu v Trenčíne 21.10 Mozaika v Katedrále 
sv. Šebastiána v Bratislave – katechéza 
a vysvetlenie symboliky mozaiky na stene 
vojenskej katedrály svetoznámeho umelca 
Marka Rupnika 
 30.10. (streda)  19.30 Festrom – Grécko-
katolícke formačné centrum pre Rómov 
v Čičave zorganizovalo konferenciu pre 
všetkých, ktorí slúžia alebo chcú slúžiť 
Rómom. Na konferencii zazneli prednášky 
Martina Mekela a Glorie Grayovej, sve-
dectvá Rómov o zmene života, nechýbalo 
ani slávenie svätej liturgie 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 31.10. (štvrtok)  19.25 Moja misia: Anjeli 
(Juhoafrická republika) ⓬ – príbeh o smrti 
a nádeji. Sestra Františka Olexová pracuje 
v centre pre deti zomierajúce na AIDS. 
20.15 Chvály – prenosy z modlitbových 
stretnutí charizmatických spoločenstiev 
20.40 Festrom R 21.10 Lectio divina: Ob-

novme našu vieru a mravnosť (9) – stretnu-
tie nad Božím slovom s Mons. Stanislavom 
Zvolenským
 01.11. (piatok)  09.00 Festrom R 16.00 
Svätá omša: Slávnosť Všetkých svätých – 
svätá omša so Svätým Otcom Františkom 
na cintoríne Campo Verano 17.30 Kardinál 
Jozef Tomko – film plný hlbokých myš-
lienok, životných skúseností a vtipných 
poznámok sa odvíja na turistike v Alpách, 
na Lomnickom štíte, v chaose rímskej do-
pravy aj v súkromí domova 19.30 Brazília: 
Vodopády Iguacu ⓬ – pohľad na jedny 
z najkrajších vodopádov sveta 20.25 EF-
FETA (Lk 19, 1 – 10) – relácia otvára naše 
vnútro na lepšie pochopenie nedeľného 
evanjelia 21.55 Quo vadis ⓯ – filmové 
spracovanie románu Henryka Sienkiewicza 
o živote prvých kresťanov v Ríme v čase 
Nerovho prenasledovania
 02.11. (sobota)  14.30 Festrom R
 03.11. (nedeľa)  07.25 Klbko: Krst – O živej 
vode – môže sa človek druhýkrát narodiť? 
10.00 Svätá liturgia – priamy prenos 
z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove 
14.20 Festrom R 18.40 Spojení oceánom 
– publicistická relácia o živote slovenskej 
komunity v USA a Kanade 19.10 Katechéza: 
Kniha Genezis – Jakub a jeho zápasy – au-
tor: Marko Orko Vácha
 04.11. (pondelok)  11.30 Svätá omša 
za zosnulých biskupov a kardinálov; celeb-
ruje Svätý Otec František 16.15 Univerzita 
tretieho veku: Eucharistia

 05.11. (utorok)  12.25 Festrom R 17.10 
Rehoľná abeceda: Non admis – don 
Alojz Ondrejka SDB počas totality poslal 
na Slovensko stovky kníh s náboženskou 
tematikou 19.30 Nádej z Beninu ⓬ – film 
poskytuje pohľad na život a formáciu boho-
slovcov v troch seminároch v Benine, ktoré 
Cirkev na Slovensku finančne i duchovne 
dlhodobo podporuje 20.10 Vnútorné 
uzdravenie (10) 21.10 Áno, beriem: Kľúč 
k šťastnému manželstvu ⓬ (1)
 06.11. (streda)  19.30 Brainwashing: 
Vymývanie mozgov ⓬ – dokument o pre-
nasledovaní kňazov, rehoľníkov i laikov 
v 50. rokoch. Zachytáva výpovede Silvestra 
Krčméryho, Vladimíra Jukla, Ernesta Ma-
cáka, Ladislava Záborského 20.10 Prehľad 
katolíckych periodík na Slovensku
 07.11. (štvrtok)  19.25 Moja misia: Cena 
človeka (Taliansko) ⓬ – Jozef Hurton, farár 
v alpskej dedinke Sulden, vstúpil do horskej 
služby, založil školu pre lavínových psov 
a nakrúca inštruktážne filmy o horách 
21.10 Lectio divina: Obnovme našu vieru 
a mravnosť (10)
 08.11. (piatok)  17.30 Aids, kondómy 
a Katolícka cirkev ⓬ – dokument natočený 
v Keni, Mozambiku a Thajsku prostredníc-
tvom tých, ktorí denne bojujú s pandémiou 
AIDS alebo ňou boli sami postihnutí, prav-
divo ukazuje, akú významnú úlohu zohráva 
Katolícka cirkev v každodennom boji proti 
tejto chorobe 19.30 Brazília: Pantanal ⓬ 
– návšteva mokraďovej rezervácie Pantanal 
plnej brazílskej fauny a flóry 20.25 EFFETA 

(Lk 20, 27 – 38) 21.55 Ján XXIII. – Láskavý 
pápež ⓬ – film predstavuje príbeh celo-
životného priateľstva troch mužov. Jeden 
z nich bude kardinálom, druhý je exkomu-
nikovaný a tretí sa stane pápežom
 10.11. (nedeľa)  10.30 Svätá omša z Bra-
tislavy – priamy prenos z Katedrály sv. 
Martina v Bratislave 19.10 Katechéza: 
Kniha Genezis – Jozef a jeho bratia – autor: 
Marko Orko Vácha

 26.10. (sobota)  10.00 Peniaze v rukách 
kresťana; hosť: Ján Košturiak 20.30 Mesiac 
s pápežom Františkom
 27.10. (nedeľa)  13.00 Poézia biskupa 
Jozefa Feranca (2) 14.00 Veľké nádeje – 
rozhlasová hra
 28.10. (pondelok)  20.30 Akadem 2013 
– stretnutie vysokoškolskej mládeže z ce-
lého Slovenska 21.00 Inštitút milosrdných 
sestier svätého Kríža
 29.10. (utorok)  20.30 Novembrové sviatky 
v liturgii Cirkvi; hosť: liturgista don Anton 
Červeň
 30.10. (streda)  11.10 Sokoliari z bansko-
bystrického združenia Biatec a ich aktivity 
20.30 Gréckokatolícka farnosť Vernár 
22.00 Z tvorby slovenských skladateľských 
jubilantov
 31.10. (štvrtok)  20.30 Reformácia a pohľad 
na ňu po niekoľkých storočiach
 02.11. (sobota)  20.30 Biblický cirkevný 
pohľad na otázku života a smrti; hosť: 
doc. František Trstenský
 03.11. (nedeľa)  13.00 Večná modulácia – 
výber zo zbierky Teofila Klasa 14.00 Dážď 
padá na mramor – rozhlasová hra
 05.11. (utorok)  20.30 Dogmatická teoló-
gia; hosť: prof. Anton Adam
 09.11. (sobota)  18.00 Emauzy – grécko-
katolícka svätá liturgia z Chrámu svätých 
apoštolov Cyrila a Metoda v Sečovciach 
(slávi otec Miroslav Pohár)
 10.11. (nedeľa)  14.00 Jesenné slnko – 
rozhlasová hra
 16.11. (sobota)  20.30 Separácia man-
želstva, konvalidácia manželstva; hostia: 
Mons. Jaroslav Pecha, ICDr. Jozef Kuneš
 17.11. (nedeľa)  13.00 Skutočný človek – 
fascinujúci životný príbeh saleziána Karola 
Nižňanského, misionára v Indii 14.00 Breza 
– rozhlasová hra
 23.11. (sobota)  18.00 Emauzy – gréckoka-
tolícka svätá liturgia z Prešova
 24.11. (nedeľa)  14.00 Pieseň o sv. Barbore 
– rozhlasová hra

DVOJKA
 27.10. (nedeľa)  13.45 Orientácie 14.10 
Slovo – príhovor evanjelického farára 
14.20 Medzinárodný ekumenický kon-
cert – záznam koncertu sakrálnych piesní 
01.05 Slovo Rhu
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Gabriele kuby: Globálna sexuálna revolúcia
Kniha nemeckej sociologičky, spisovateľky, publicistky a matky troch detí, s podnadpisom 
Strata slobody v mene slobody odkrýva stav súčasnej spoločnosti a jej smerovanie do bu-
dúcnosti. Ponúka ucelený obraz postupnej deregulácie sexuálnych noriem vo svete, ktorá 
spôsobuje nenásytnú žiadostivosť. Dozviete sa v nej viac o feminizme, gender ideológii, 
pornografii, zrušení morálnych noriem až po prevýchovu mládeže v školách a materských 
školách predčasnou sexualizáciou. Všetko to sa v spoločnosti ponúka ako sloboda, pritom 
však vedie k jej zničeniu. (Drahomíra Kolesárová)

Richard II.
Prvá časť historickej trilógie zvanej Prázdna koruna (The Hollow Crown) z produkcie 
BBC, ktorú nakrútil režisér Rupert Goold, je veľkolepou výpravou do histórie Anglicka 
slovami Williama Shakespeara. Dávny, no pritom stále aktuálny príbeh o túžbe po moci 
a vladárovi, ktorý sám seba pripravil o právo vládnuť vo svojej krajine. Potom, čo sa 
Henrich Bolingbroke navracia z vyhnanstva, aby odčinil neprávosti napáchané na jeho 
rode povýšeneckým a spupným mladým kráľom Richardom, ho s pomocou šľachty 
zbaví koruny a sám sa necháva korunovať za panovníka Henricha IV. Pre fanúšikov kvalitného filmu je tento 
herecký koncert, najmä v podaní Bena Whishowa v roli Richarda, vítanou chuťovkou. (Tomáš Pecuch)

Uspávanky
Pri potulkách súbormi svojho počítača som natrafil na krásny album, ktorý s veľkou 
obľubou počúvam. Rád by som vám ho predstavil. Album Uspávanky je dielom Martina 
Husovského, jeho manželky Veroniky a jej sestry Katky Koščovej. Ide o dvanásť skla-
dieb – uspávaniek. Nejde o klasické ľudové motívy, ale skladby s moderným nádychom 
a zmysluplnými textami. Podnetom bolo to, že sa Martinovi a Veronike narodil syn Matej. Ocenili to, čo 
znamená spokojne zaspať. Rozhodli sa pomôcť nielen sebe, ale aj iným rodičom. No tento album nie je 
určený len pre nich. Nachádza si priaznivcov aj medzi staršími. Mňa osobne zaujali texty a pokojná hudba, 
pri ktorej môžem oddychovať, ale aj robiť svoju prácu bez toho, aby ma niečo rušilo. (Dominik Petrík)

 29.10. (utorok)  16.35 Orientácie
 31.10. (štvrtok)  16.00 Sola scriptura I. – du-
chovný dokument o dejinách Evanjelickej 
cirkvi 17.00 Služby Božie – priamy prenos 
služieb Božích na Pamiatku reformácie 
z Bystrého 18.30 Sviatočné slovo – príhovor 
generálneho biskupa ECAV Miloša Klátika 
k Pamiatke reformácie
 01.11. (piatok)  10.55 Priamy prenos sláv-
nostnej svätej omše na sviatok Všetkých 
svätých z Kostola sv. Petra a Pavla v Ascone 
16.00 A svetlo večné, nech im svieti 18.15 
Niesť svoj kríž – dokument o jednom 
z posledných výrobcov drevených krížov 
Jánovi Fekiačovi 18.40 Slovo – príhovor 
pátra Jozefa Šuppu SJ k sviatku Všetkých 
svätých 23.40 Giuseppe Verdi: Messa da 
requiem – záznam koncertu z Katedrály 
sv. Martina v Bratislave
 03.11. (nedeľa)  13.45 Orientácie 14.15 
Slovo 01.10 Slovo R
 05.11. (utorok)  15.20 Orientácie R
 10.11. (nedeľa)  10.10 Orientácie 10.40 
Slovo
 12.11. (utorok)  15.30 Orientácie R
 17.11. (nedeľa)  09.30 Trnavská novéna – 
slávnostná svätá omša z Baziliky sv. Mikulá-
ša v Trnave v rámci deväťdňovej pobožnosti 
k trnavskej Matke Božej; celebruje Mons. 
Ján Orosch, trnavský arcibiskup

RáDIO SLOVENSKO
Sobota 05.05 Ekuména vo svete 06.14 
Zamyslenie na dnešný deň 22.17 Ekumé-
na vo svete R
Nedeľa 05.05 Spravodajstvo Rádia Va-
tikán 06.14 Zamyslenie na dnešný deň 
21.05 Cesty 22.17 Spravodajstvo Rádia 
Vatikán R
RáDIO SLOVENSKO A REGINA
 27.10. (nedeľa)  09.05 Evanjelické služby 
Božie z Dobroče; káže farár Ivan Boženík
 03.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Ka-
tedrály sv. Františka Xaverského v Banskej 
Bystrici; celebruje Martin Dado
 10.11. (nedeľa)  09.05 Svätá omša z Dómu 
sv. Alžbety v Košiciach; celebruje Mons. 
Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup

RáDIO REGINA
Pondelok  02.30 Cesty R
Utorok  21.00 Viera v živote R
Nedeľa  07.50 Z duše 17.05 Viera v živote
 01.11. (piatok)  09.05 Svätá omša z Kostola 
svätej rodiny v Bratislave; celebruje Marián 
Bér 15.00 Štefan Chrappa: Duch dušičiek 
– relácia o pamiatke všetkých zosnulých
 17.11. (nedeľa)  09.00 Gréckokatolícka 
svätá liturgia z Chrámu sv. Michala ar-
chanjela v Habure; slúži otec Jozef Harvilko
 23.11. (sobota)  21.00 Duchovné slovo 
(po rusínsky; otec Michal Bučko, Žakovce)
 24.11. (nedeľa)  21.00 Duchovné slovo R

RáDIO DEVíN
Nedeľa 07.00 Slovo pre veriacich i ne-
veriacich

 Zmena programu vyhradená.
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 GR.KAT. MLáDEžNíCKE CENTRUM BáRKA
Juskova Voľa, skolacentrum@centrum.sk 

www.gmcbarka.sk, 057/4490290

08. – 10.11. AŠAD – Archieparchiálna škola animá-
tora dobrovoľníka
08. – 10.11. Kurz Filip. Je tvoj kresťanský život len 
tradíciou zdedenou po rodičoch alebo povinnosťou? 
Príď a zaži stretnutie s milujúcim Bohom a svojím 
Spasiteľom. Alebo túžiš prehĺbiť svoje kresťanské zá-
klady a viac sa otvoriť Svätému Duchu? Príď a pokoj-
ne pozvi aj svojich neveriacich kamarátov! Veková 
kategória účastníkov je 14 a viac rokov. (Peter Lipták 
& tím)
15. – 17.11. Víkend v Bárke na tému. Vzdelávaco-
-relaxačné podujatie pre deti a mládež z protopres-
byterátu  Svidník a Medzilaborce. Veková kategória 
účastníkov je od 9 do 30 rokov.

 CENTRUM PRE RODINU
Sigord, centrum.rodina@grkatpo.sk, 0904604435 

Modlitebná SMS linka: 0904738649

08. – 10.11. Kurz Filip. Evanjelizačný kurz zameraný 
na základné pravdy viery. Tento kurz ponúkame pre 
manželské páry, ktoré absolvovali Kurz Rút.
15. – 17.11. Duchovné cvičenia pre rozvedených 
a nesviatostne zosobášených.  Aj ľudia žijúci v ne-
sviatostnom zväzku zdieľajú s ostatnými Božiu sta-
rostlivosť. Sú naďalej členmi Cirkvi, hoci z rôznych 
dôvodov prežívajú bolesť odlúčenia od sviatosti po-
kánia a Eucharistie. Hriech rozvedených je však zrej-
mý a viditeľný, čo ich bolestnejšie poznačuje. O to 
viac prežívajú Ježišov milosrdný pohľad tí z nich, kto-
rí neprestávajú túžiť po Bohu, veď jeho láska uzdra-
vuje. My vám chceme tento milosrdný Boží pohľad 
sprostredkovať.

 PúTNICKé MIESTA

ľutina, www.bazilikalutina.sk, 051 / 45 96 231

09.11. Fatimská sobota (10.00 h)
10.11. Liturgia s modlitbami za uzdravenia (10.00 h)

Michalovce, Bazilika zoslania Svätého Ducha, 
www.redemptoristi.nfo.sk, 056/64 221 67

02.11. Fatimská sobota (08.30 h.)
25.11. Modlitby pri relikviách bl. Metoda (16.30 h)

Litmanová, www.horazvir.sk, 0903 982 828, 
0911 811 272, 0903 982 057, 0911 912 643

02.11. Fatimská sobota (10.30 h)
03.11. Malá púť, modlitby za zosnulých (10.30 h)

 GR.KAT. MLáDEž. PASTOR. CENTRUM
Prešov, Hurbanistov 3, gmpc@grkatpo.sk,  
gmpc.grkatpo.sk, Koordinátor mladých:  

Maroš Sejka : m.sejka@gmail.com

Pondelok – 17.45 Študentský zbor 20.00 Svätá litur-
gia (internát, Ul. 17. novembra)
Utorok – 16.30 Svätá liturgia (Katedrálny chrám sv. 
Jána Krstiteľa) 18.00 Stretnutia pri čaji (na vybranú 
tému a podľa dohodnutého termínu) 18.00 Projek-
cia filmov a beseda
Streda – 15.00 Študentské stretko 18.00 Modlitbo-
vé večery a katechézy (GTF PU) 
Štvrtok – 16.00 Očami dievčat... 17.30 Dom mod-
litby

25. – 26.10. Študentská víkendovka – miesto: 
kláštor sr. redemptoristiek v Lomnici, cena: 
13,50 eur (záloha 7 eur), počet: max. 13 osôb, 
prihlášky: 0903 982 509 alebo gmpc@grkatpo.sk 
do 15.10.2013

Archieparchiálne večeradlo v Ľutine
Srdečne vás pozývame na večeradlo, ktoré sa uskutoční  

v sobotu 26. októbra v bazilike minor v ľutine.
Program:

08.30 Radostný ruženec (laici)
09.15 Prednáška
09.45 Ruženec svetla (deti)
10.30 Archijerejská svätá liturgia
12.00 Obedňajšia prestávka

13.30 Moleben k Bohorodičke
13.50 Prednáška (svedectvo)
14.20 Slávnostný ruženec (kňazi)
15.00 Hodina Božieho milosrdenstva
15.30 Adorácia

Zjednoťme sa spolu s Presvätou Bohorodičkou v mesiaci zasvätenom modlitbe posvätného ruženca na tomto nád-
hernom milostivom mieste ako apoštoli na modlitbách a vyprosujme si Svätého Ducha.

Príď, Duchu Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie...

Bližšie informácie: www.mkh.sk/grkat


